
 
 ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
      ....................................... 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗    จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือตำแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติการสอน จำนวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก 
        ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000  บาท 
 จำนวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก   
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
2.1  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา  30   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 
2.2  จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต, ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน 

3. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที ่กลุ ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน 

ทีปราษฎร์พิทยา  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเว็บไซด์ของโรงเรยีน 

www.tpp.ac.th 

     การรับสมัครให้ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเองต้ังแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน  – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา  

 

 

 

http://www.tpp.ac.th/
http://www.tpp.ac.th/


4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน     จำนวน  1  ชุด                                
4.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จ 

การศึกษาแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา                        จำนวน  1  ชุด  
 4.3 บัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)ฉบับจริงพร้อมสำเนา                       จำนวน  1  ชุด 
4.4 ทะเบียนบา้นพร้อมสำเนา                            จำนวน  1  ชุด 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว                                          

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน และต้องเป็นภาพถ่ายท่ีถ่ายครั้งเดียวกัน          จำนวน  3  รูป 
           4.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอนพร้อมสำเนา               จำนวน  1  ชุด 

 4.7 ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน                                                จำนวน  1  ชุด 
 4.8 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)                                                   จำนวน  1  ชุด 

ท้ังนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับท่ีถ่ายจากต้นฉบับจริง ผู้สมัครต้องเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง     

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2564  ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาและเว็บไซด์ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา www.tpp.ac.th 

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
จะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์   

7. วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะจัดให้สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามกำหนดการสอบในตารางต่อไปนี้ 

วัน เดือน ป ี เวลา วิชา 
17 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เป็นต้นไป - ข้อเขียน (100 คะแนน) 

- สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ             

ใดๆ มิได้ 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที ่ 19 พฤศจิกายน 2564  

ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  และทางเว็บไซด์ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา www.tpp.ac.th โดยประกาศ
เรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย และโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้จัดทำสัญญาจ้าง  
ผู้ผ่านการคัดเลือกครบจำนวนตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้น
บัญชีไว้  

 
 

 



10. การจัดทำสัญญา 
 10.1 ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง โดยเริ่มจ้างต้ังแต่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 10.2 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาว่าจ้าง หรือส่ังเลิกจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
  
                                                                   
          

(นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการดำเนินการการคัดเลือกครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา 
                     (แนบท้ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วันที่ 1 พฤศจิกายน   2564) 

................................................................... 
 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก   วันท่ี 1 พฤศจิกายน  – 7 พฤศจิกายน  2564 
 รับสมัครคัดเลือก    วันท่ี 8 พฤศจิกายน  – 12 พฤศจิกายน   2564 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน   2564 
ดำเนินการคัดเลือก   วันท่ี 17 พฤศจิกายน   2564 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี 19 พฤศจิกายน   2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครงานคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
1. ช่ือ………………………………………………………………..นามสกุล……………………………………….……………  

สัญชาติ..............................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา................................ 
2. เกิดวันท่ี........... เดือน.......................พ.ศ...................อายุ..........ปี..........เดือน.........วัน................... 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ........……....ตำบล/แขวง  …………………….......... 
อำเภอ/เขต  …………………………………….จังหวัด  ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์  ……………….. 
เบอร์ติดต่อ............................................................................................................................................... 
4. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................................................... 
5. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิการศึกษา............................วิชาเอก........................................หลักสูตร...........................ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ......................................................................................................................... 
6. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง....................................................................... 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
7. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป          สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

    ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ            ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 
    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).................................................................................................... 
 

ลายมือช่ือ...............................................................
ผู้สมัคร 

 (................................................................) 
ยื่นใบสมัครวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ...................... 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 

ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
(..............................................) 

วันท่ี........./................./.................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วน 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
........................................................................... 
........................................................................... 
ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

(..............................................) 
วันท่ี........./................./.................. 

 


