
  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
เรื่อง   การรบัสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

********************* 
 

ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา และครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 
ประจำปีการศึกษา 2564  

อาศัยความตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0527.3/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2546 เพ่ือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ดำเนินการเกี่ยวกับจัดจ้าง เลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศเพ่ือรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ตำแหน่ง ครอัูตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 ตำแหน่ง ครอัูตราจ้างวิชาแนะแนว   จำนวน 1 อัตรา 
 1.3 อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งครอัูตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เดือนละ 25,000 บาท 
 1.4 อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว เดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือน
ละ 1,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 
 
 2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 

2.1 เป็นชาวต่างชาติ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-55 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว 

2.2 เป็นเจ้าของภาษา หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การ

สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำ 

เรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
 
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่ 07.00 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ 

3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รวมไม่เกิน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 



 
 

3.4 ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆที่เกีย่วข้องกับภาษาอังกฤษ 
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4. หลักฐานประกอบการสมัครของครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 
 4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสมัคร 
 4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนสาขารายวิชาในตำแหน่งทีจ่ะสมัคร 
 4.3 สำเนาหนังสือเดินทาง 
 4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 4.5 ใบรับรองแพทย์  
 4.6 หลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
 
 5. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 

5.1 จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนว/จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยา 
5.2 เพศชาย/หญิงอายุไม่ตำ่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
5.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 
6. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 

 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 07.00 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ 
6.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รวมไมเ่กนิ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 6.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4 ปฏิบัติงานประจำในกลุ่มงานแนะแนว 
6.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7. หลักฐานประกอบการสมัครของครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
 7.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสมัคร 
 7.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนสาขารายวิชาในตำแหน่งที่จะสมัคร 
 7.3 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
 7.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 7.5 ใบรับรองแพทย์  
 7.6 ใบประกอบวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก     ให้กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับ
สมัครออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.phunphin.ac.th    ประกาศรับสมัครตั้งแต่
วันที่   27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
                   
          9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที ่ 5  สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ  โรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทาง   www.phunphin.ac.th   
 
 10.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.      
ณ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

11.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  11.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ใน
กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาอายุงานที่เคยมีประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษท่ีจำเป็นอ่ืนๆ โดย
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  11.2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกภายในวันที่  13 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564  ณ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   และเว็บไซด์โรงเรียน www.phunphin.ac.th  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะ
ถูกยกเลิกการบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวทำสัญญาจ้างตามกำหนด 
  (4) โรงเรียนได้ออกคำสั่งจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ต้องการตามประกาศโรงเรียน
แล้ว 
            

12.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  
  12.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครู
อัตราจ้างวิชาแนะแนว จะต้องไปรายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละ
สิทธิ์การจ้าง โรงเรียนจะดำเนินการยกเลิกการประกาศผลการคัดเลือกท้ังหมด เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัคร
ใหม่ 

12.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว ไม ่
ผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

12.3 ผู้ได้รับการจ้าง ตำแหน่งครอัูตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว  
หาก ระหว่างปีงบประมาณการจ้างปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและ
การเรยีกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
  

http://www.phunphin.ac.th/


 
  12.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครู
อัตราจ้างวิชาแนะแนว จะต้องยินยอมให้โรงเรียนหักค่าประกันสัญญาจำนวน 8,000 บาท โดยจะหักเดือนละ 
2,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เงินจำนวนดังกล่าวโรงเรียนจะจ่ายคืนเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามสัญญาจ้าง 
  12.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครู
อัตราจ้างวิชาแนะแนว ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามสัญญา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนเงินประกันสัญญาทั้งหมดและโรงเรียนจะนำ
เงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
  12.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครู
อัตราจ้างวิชาแนะแนว มีสิทธิ์ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไดร้ับค่าจ้างและเงินประกันสัญญาคืน เมื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกยืน่หนังสือลาออกก่อนล่วงหน้าต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นเหตุสุดวิสัยสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

  (นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ปฏิทินการรบัสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564  

2 รับสมัคร 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 5   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

4 สอบสัมภาษณ์ 10   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก 13   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

6 รายงานตัว / จดัทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


