
 

 

  

ประกาศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  

................................................................... 
                ด้วยโรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
                    ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท/เดือน 
  ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
           ๒.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา 
    ๒.๑.๑ เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
    ๒.๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
    ๒.๑.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา 
            หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
    ๒.๑.๔ มีสัญชาติไทย 
    ๒.๑.๕ มีอายุไม่ตำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ 
    ๒.๑.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๒.๑.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
           ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๑.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
           นี ้

    ๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
                     ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 
            ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ          
            เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 



    ๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ  
            ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ 
            ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
            หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
    ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  ๓. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ๓.๑  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา และงานพิเศษอ่ืนๆ  
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๔. การรับสมัคร 
   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องอำนวยการ โรงเรียนทับปุดวิทยา 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
   ๕.๑ เอกสารและหลักฐานสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา 

  ๕.๑.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน   ๓   รูป 
  ๕.๑.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ 

         ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง                    
           จำนวน   ๑  ฉบับ 
    ๕.๑.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
    ๕.๑.๔ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๕.๑.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม   
                     ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๗   จำนวน   ๑  ฉบับ                                                  
                       ๕.๑.๖ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  
           จำนวน   ๑  ฉบับ 
    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับ
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนทับปุดวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 



  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา 
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับ
ปุด จังหวัดพังงา หรือที่เว็บไซด์  http://www.tpw.ac.th 
  ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนทับปุดวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่
กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันพฤหัสบดีที ่๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนทับปุดวิทยา 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยได้กำหนดการคัดเลือกดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาศิลปศึกษา) 
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  ๘. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย โรงเรียนทับปุด
วิทยา จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดลำดับจากคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่า
ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 
  ๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนทับปุดวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือที่เว็บไซด์  http://www.tpw.ac.th 
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ 
  ๑๐. การทำสัญญาจ้าง 
        ๑๐.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยกำหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
      โดยใช้ประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ของโรงเรียนทับปุดวิทยา เป็นหนังสือ
เรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
        ๑๐.๒ เมื่อถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้งจึงจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง หรือกรณีท่ีโรงเรียนได้รับอัตรากำลัง
ข้าราชการครูคืนในการรับย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครุ ทางโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ดำเนินการ
จ้างแล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

http://www.tpw.ac.th/
http://www.tpw.ac.th/


                          ๑๐.๓ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
        อนึ่ง  ครูอัตราจ้าง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด 

              ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นลูกจ้าง  ให้นำเอกสารประกอบการสมัคร กรอกใบสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
โรงเรียนทับปุดวิทยา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๕๙๙๐๑๒ , 
๐๘๖-๒๗๒๘๙๑๕ 

                  
                 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                           
                                            (นายดลยวัฒน์  สันตพิิทักษ์) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา 

............................................................................. 
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

- ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์ 
- บุคลิกภาพ และการวางตน 
- ความรู้ ความสามารถ 
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ  
- เจตคติต่อความเป็นครู 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

 
   *** หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะใช้สื่อใดๆ ขอให้จัดเตรียมมาล่วงหน้า ซึ่งห้องสอบปฏิบัติการสอน
สอนจะมี โปรเจคเตอร์ พร้อมปรากฏภาพและเสียง (หากผู้เข้าสอบจะใช้ขอให้แจ้งกรรมการตอนรายงานตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการสอบคัดเลือกบคุคลเป็นครูอัตราจ้าง 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา 

............................................................................. 
๒๔ –๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔   รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันและเวลาราชการ 
๔  มกราคม ๒๕๖๕    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
๕  มกราคม ๒๕๖๕    การสอบสัมภาษณ์ 
๖  มกราคม ๒๕๖๕    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
๗  มกราคม ๒๕๖๕    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 


