
 
 
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์) 
   
ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พ ิทยา  มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั ่วคราว (ตำแหน่งเจ ้าหน้าท่ี

โสตทัศนูปกรณ์) จากเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์) ทำหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์  

ดังน ั ้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน ด่วนมากที ่  ศธ 
04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ท่ี 
29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและ
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล:ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์) ทำหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คือ 
     1.1. เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน  1  อัตรา                    
                     ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก   
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
      (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาท่ีสุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

      (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 

     (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

      (9) สามารถปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเกีย่วกับงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
  



  2.2   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
(1)   มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาดนตรีหรือสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
  (2)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
                     (3)  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู ้ประสงค ์จะสม ัครขอและยื่นใบสม ัครด ้วยตนเอง ได ้ ท่ีห ้องกลุ่มงานบร ิหารงานบุคคล                     
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  เลขที่ 255 หมู่ 1  ตำบลแม่น้ำ  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง     
วันท่ี 9– 12 ธันวาคม  2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ    

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร  
      4.1 สำเนาวุฒิทางการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่ง
แสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
                4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ 
                4.3  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
       4.4  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 

      4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
       4.6  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

 

5.  การยื่นใบสมัคร 
      5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
                    5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร และต้องแจ้ง
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายและทางโทรศัพท์ 
 

                          6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคกัเลือก 
        ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 12 ธันวาคม  2562 ณ ห้องสำนักงานธุรการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   7. วิธีการคัดเลือก 
                  วิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ โดยการสอบสัมภาษณ์  
    8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
                  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จะดำเนินการสอบ ในวันท่ี 14 ธันวาคม  2562 เวลา  9.00 น.  เป็น
ต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   9.  เกณฑ์การตัดสิน 
                 9.1 ต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 60 ของคะแนนท้ังหมด 
                 9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม  2562 ณ 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยจะเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ี 1 มาทำสัญญาจ้าง จะต้องทำสัญญา
จ้างตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม  2562 
      
                                                                                  
         
 

           (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) 

 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
                

                             ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์) 
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลโสตทัศนูปกรณ์และระบบไฟฟ้า ตามประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ดังนี้  
 

ประวัติส่วนตัว 

1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)                                     นามสกุล........................................................... 

 สัญชาติ              เช้ือชาติ              ศาสนา                  สถานภาพ   .......................................... 

2. เกิดวันท่ี เดือน                        พ.ศ............ อายุ ปี  หมู่โลหิต............... 

3.  วุฒิการศึกษา......................................................................วิชาเอก........................................................ 

    จากสถานศึกษา...........................................................เมื่อวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ.......... 

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................... 

5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต.......................... 

    จังหวัด........................................ 

6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี/ซอย                                      ถนน................................ 

 ตำบล/แขวง                            อำเภอ/เขต   จังหวัด........................ 

    เบอร์โทร........................................... 

7. สถานภาพ           โสด           สมรส            หม้าย             หย่า 

8. ช่ือสามี / ภรรยา....................................................................อาชีพ........................................................... 

9. ช่ือบิดา.................................................................มารดา........................................................................... 

10.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
⃞  ใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ /ใบแสดงผลการเรียน  
⃞  ใบรับรองแพทย์             ⃞    สำเนาบัตรประชาชน    
⃞  สำเนาทะเบียนบ้าน                 ⃞    ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล (ถ้ามี)           ⃞    อื่น ๆ  (โปรดระบุ)  รูปถ่าย.......................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้  รวมถึงเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นความ
จริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ ท้ังส้ินในการคัดเลือก 

   (ลงช่ือ)........................................................ผู้สมัคร 

                (.......................................................) 

                                           วันท่ี............เดือน............................พ.ศ.................. 

 
 
ติดรูป 


