
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
                       ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน   จ านวน  ๑   อัตรา  
โรงเรียนจึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
      ครูอัตราจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับอนุบาล จ านวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 
9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๑  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ า ระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง 
๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 
๓  มีสัญชาติไทย   
๔  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

      ๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที 

ในพรรคการเมือง 
            ๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช 

  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชา/วิชาเอก ปฐมวัย 

 (หากมปีระสบการณ์การสอนให้น าหลักฐานแสดงด้วย) 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ครุสภาหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายออกให้  

 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง   ตั้งแต่วันที่   22 – 24  กุมภำพันธ์   ๒๕64   (ในวันและเวลาราชการ) 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 088-7608950  
 



๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ (ต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้านใน

จังหวัดพัทลุง เท่านั้น) 
๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๓๕ ) 
หมำยเหตุ : เอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

          ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง , facebook.com/โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
 

  ๗.  วิธีกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
          วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบสัมภาษณ์  ทดสอบปฏิบัติการสอนจริง ระดับชั้นอนุบาล2   
ในวันทีพ่ฤหัสบดี ที่25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ต าบลลานข่อย อ าเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง   ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 
 

      วัน  เดือน  ปี   เวลำ กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 

พฤหัสบดี ที่25 กุมภำพันธ์ 2564 
        ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. ปฏิบัติการสอนจริง ในระดับชั้นอนุบาล2 จ านวน ๑ 
แผนการสอน ( 6๐ นาท)ี 
2. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ 

๕๐  คะแนน 
 

๕๐  คะแนน 

 
8.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรสอบคัดเลือก 

       8.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐    ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนปฏิบัติคอมพิวเตอร์
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  



       8.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  
ภำยในวันที่  25 กุมภำพันธ์ 2564 (เวลำ 16.30 น.)  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล และfacebook.com/
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
 
         9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 การขึ้นบัญชีเรียงตามคะแนนสอบคัดเลือก ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชีเฉพาะราย ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

9.๑ ได้สั่งจ้างแล้ว 
9.๒ ขอสละสิทธิ์ 
9.๓ ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้าง 
9.๔ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9.5 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
9.6 ระยะเวลาในการจ้าง (3 เดือน ยกเว้นปิดเทอม) 

10. การสั่งจ้าง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนตามที่สมัครสอบ

คัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เรียงตามล าดับคะแนนที่ได้ 
กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนทดสอบการปฏิบัติการสอนจริงสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายัง
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

11. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
 11.1 สอนนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 
 11.๒ งานที่รับมอบหมาย 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่22  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕64 
 
       
                                                           

                        (นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์)                                                                                      
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำง 

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนห้วยกรวด     ลงวันที่  22 กุมภำพันธ์  ๒๕64 
................................................................................ 

 
22 กุมภาพันธ์  ๒๕64                              ประกาศรับสมัคร 
22 – 24  กุมภาพันธ์ ๒๕64                  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑6.๓๐ น.) 
24   กุมภาพันธ์   ๒๕64                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก      
25   กุมภาพันธ์   2564                    สอบคัดเลือก 
25   กุมภาพันธ์   ๒๕64    ประกาศผลการคัดเลือก 
26   กุมภาพันธ์   2564                   ท าสัญญาจ้าง  
26   กุมภาพันธ์   2564     เริ่มปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลุกจ้ำงชั่วครำวท ำหน้ำที่ครูผู้สอน 
                    โรงเรียนบ้ำนทุ่งชุมพล    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง  เขต 1 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 

 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)................................................................................................... ............... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดื อน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก........................ .............................................. 
     จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน..................... ....พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย       หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ............................... 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่มารดา....................................................................  
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
ส าเนาบัตรประชาชน    ใบรับรองแพทย์ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู            อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร เข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 
 
 
 

 

 


