
 

 

ประกาศโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 

*********************** 
  ด้วยโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว  ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  จ านวน  1  อัตรา อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี 1120/2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี 24  กรกฎาคม 2560 จึง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ท าหน้าท่ีครูผู้สอน 
 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  เริ่มต้นเดือนละ  7,๐๐๐  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
   ๑.๑ สาขาวิชา/วิชาเอก   ภาษาจีน   จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.  ก าหนด
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น  จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.  ก าหนด      
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา 
   2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
   2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก   
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  
ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  ต้ังแต่วันท่ี 16-19  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 – 16.00 
น. ในวัน เวลาราชการ 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
   4.1 ส าเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พร้อมฉบับจริง               จ านวน  1  ฉบับ 
   4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
   4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
   4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 
   4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 
   4.6 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)     จ านวน  3  รูป   
   4.7 ใบรับรองแพทย์ 
 



5. การยื่นใบสมัคร   
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  และต้องกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
  5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ี  ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์     

ไว้ในใบสมัคร  และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  20  พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลา

พิทยา  ต าบลท่าก๊อ  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ด้านความรู้ 
-  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
-  ความรู้เกี่ยวกับ 
   -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 
   -  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
   -  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
   -  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
๒.ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทั่วไป 
-  บุคลิกภาพ  และความเป็นผู้น า 
-  ปฏิภาณไหวพริบ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
-  คุณลักษณะเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติ 
-  ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการท างาน 
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8. วันเวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 

 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยาจะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน    ในวันท่ี  24  พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00  น.  ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  ต าบลท่า
ก๊ออ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  ดังตารางต่อไปนี้ 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
24 พฤศจิกายน 2563 
เวลา  09.00  น  เป็นต้นไป 

- สอบข้อเขียน   
- สอบสัมภาษณ์ 
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9. เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  รวมกันไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  60      
ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ี
ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
   9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ 9.1  เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  
ภายในวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่  และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
   (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขในการจ้าง 
   10.1 ก าหนดการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00  น.    
ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี  1   
ธันวาคม 2563  
   10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ตามประกาศของโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  ท้ังนี้ ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อท าสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน  โดยยึดล าดับผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นผู้
มีสิทธิ์ท าสัญญาจ้าง  หากผู้ท่ีมีผลการคัดเลือกตามล าดับท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อท า
สัญญาจ้าง  ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  ถือว่า สละสิทธิ์  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาท่ีจะเรียกผู้มีคะแนน
รวมล าดับรองลงมาเพื่อท าสัญญาจ้าง  หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป  ด้ังนั้น  จึงเป็นหน้าท่ี
ของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบข้อมูลการประกาศรายช่ือการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่านในครั้งนี้  และให้มารายงานตัว  ตาม
วัน เวลาท่ีก าหนด  ท้ังนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ท าหนงัสือราชการแจ้งให้ทราบ  เพื่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญา
จ้างแต่ประการใด 
   10.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการ 
   10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็น   
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด  หรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจ  
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ  ท้ังส้ิน 
 11. ผลการคัดเลือกขอคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ     

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  11 พฤศจิกายน 2563   

                                                                               
                                                                          (นางศิริรัตน์  เขื่อนข่าย) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
********************************** 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 11-15 พฤศจิกายน 2563  

2 รับสมัครสอบคัดเลือก 16-19 พฤศจิกายน 2563  

3 ตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 19 พฤศจิกายน 2563  

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2563  

5 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2563  

6 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤศจิกายน 2563  

7 รายงานตัว  ด าเนินการท าสัญญาจ้างท่ีโรงเรียน  30 พฤศจิกายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เลขประจ าตัวสอบ........................... 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 

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

1. ช่ือ.............................................................................นามสกุล....................................................................  
สัญชาติ........................................... เช้ือชาติ............................................... ศาสนา..........................................  
2. เกิดวันท่ี......................... เดือน...............................................พ.ศ.............................  อายุถงึวันรับสมัคร..........................ปี 
3. เกิดท่ีต าบล..................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................  
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................ออก ณ ส านักงาน.................................................   
เมื่อวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ..................   
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.....................ถนน.................................................ต าบล.........................................อ าเภอ..........................
จังหวัด.................................................................... เบอร์โทรศัพท์......................................................................................   
6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน............................................................................................. ปี พ.ศ. ............................ 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา.................................................................................วิชาเอก................................................... 
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถพิเศษ คือ.............................................................................................. ....................................... 
7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ  
    ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวฒุิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
    ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
    รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
    ส าเนาทะเบียนบ้าน   
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    ใบรับรองแพทย์  
    อื่นๆ........................................................................................................  
    ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  และข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครถูกต้อง        
และเป็นความจริงทุกประการ  
 
                                          ลงช่ือผู้สมัคร ................................................................................... 
                                                           ( ................................................................................... )  
                                                              วันท่ี ......................................................................  
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
     ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
 
                   ………………………………………………… 
               (..................................................................) 
 

    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
  ขาดคุณสมบัติ เพราะ.................................................... 
  คุณสมบัติถูกต้อง ………………………………………………….. 
 
                   ………………………………………………… 
               (..................................................................) 
 

 

 


