
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

********************* 
 ด้วย โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ต าบลแม่เย็น อ าเภพาน จังหวัด

เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่                  
ศธ  ๐๔๐๐๙ /ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ 6,000 บาท) 

- ครูผู้สอนวิชาเอก วิทยาศาสตร์    จ านวน 1 อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.2 มีสัญชาติไทย 
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง  
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และ จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 

 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอนที่คุรุสภาออกให้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนปูแกง

(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 
9.00 – 16.00 น . ไม่ เว้น วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 053-957306 ,       
086-9140691 (ผอ.สฤษดิ์  ตาค า)  

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผล การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 

๗. วิธีการคัดเลือก 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
แฟ้มผลงาน 
 

๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) จะด าเนินการสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 
 



๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม

เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ปฏิบัติการสอน มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงลงมา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ เฟซบุ๊ก : โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

- วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 

คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง
ครูผู้สอนครั้งแรก และ ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัว เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม 
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

 
ลงชื่อ 
        (นายสฤษดิ์     ตาค า) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 
 
หมายเหตุ สวัสดิการของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนมีที่พักให้ฟรี 
2.  อาหารกลางวันฟรี 
 



 
ใบสมัคร 

ครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน เลขที่ ......../.......... 
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

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

๑. ชื่อ..................................................................นามสกุล............................................................................  
 สัญชาติ .....................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา................................................. 
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................ 
 อายุถึงวันสมัคร............................ปี.......................................เดือน............................................วัน  
๓. เกิดท่ีต าบล............................อ าเภอ.................................................จังหวัด.................................... ……… 
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................................................................................... 
    ออก ณ ส านักงาน............................................ เมื่อวันที่..................เดือน..............................พ.ศ............... 
 หมดอายุเมื่อวันที่..................เดือน.........................................พ.ศ............................................................... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...........................หมู่.............. ถนน..................................ต าบล..............................................  
 อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์…......................... 
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................... .......... 
 ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................................................ ........................................ 
 มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................................. …….. 
 .................................................................... ...................................................................................... ......... 
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 
 
 
 

     (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร 
                  (..................................................) 
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................ พ.ศ.2565 

 
 

 


