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ประกาศโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ีครูผูสอน 

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

 ดวยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีความ

ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางช่ัวคราวทําหนาที่ครูผูสอน  เพื่อใหการ

คัดเลอืกตําแหนงครูอัตราจาง ดังกลาวเปนไปดวยความเรยีบรอย โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ จึงประกาศรับ

สมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อเขาเปนครูอัตราจาง ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลอืกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  ๑  อัตรา 

อัตราคาจางเดอืนละ ๑๒,๐00 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-) 

  - สาขาวิชาเอกพลศึกษา   จํานวน     1 อัตรา 
 

 ๒.  คุณสมบัตขิองผูมสีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เปนผูมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด 

สําหรับผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  

หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สําเร็จ

การศกึษา 

๒.๓  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรอืมหีนังสอืรับรองสทิธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือ

รับรองสทิธทิี่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 

 ๒.๔  ไมเปนพระภิกษุ หรอืสามเณร  นักพรต นักบวช  

 2.5  สามารถอุทศิเวลา เมื่อทางโรงเรยีนมีภาระหนาที่นอกเหนอืจากงานหลัก  

 ๒.๖  สามารถดูแลนักเรยีนประจําพักนอนไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และพักกับนักเรยีนประจําพัก

นอนในวันจันทร-วันศุกร  

 ๒.๗  มคีวามสามารถพเิศษดานกฬีาฟุตบอล  

 ๒.๘  สามารถฝกซอมนักเรยีน (ท่ีมคีวามสามารถพเิศษดานกฬีาฟุตบอล) ในชวงเวลา 

๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.- ๑๘.๓๐ น. ในวันจันทร-วันศุกรได  

 ๒.๙  สามารถนํานักเรยีนไปแขงขันกฬีา (วันเสาร-วันอาทิตย) ได 

 

 



 
 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลอืก 

  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ หองธุรการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง หรือดาวนโหลดไดจาก www.prt.ac.th  

ตั้งแตวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 256๑ – 20  เมษายน  256๑          

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  สําเนาปรญิญาบัตรหนังสอืรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวทิยาลัยอนุมัตแิลว และ ใบรายงานผล 

       การศกึษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจรงิ จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  สําเนาทะเบยีนบาน พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถาม)ี จํานวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกนิ ๖ เดอืน) 

 ๔.๗  ใบรับรองแพทย    

๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือ สงทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail : 

patimabee@gmail.com) โดยกรอกรายละเอยีดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 

๕.2  ผูสมัครตองลงลายมอืช่ือในใบสมัครใหเรยีบรอย 

๕.๓  ในกรณยีื่นใบสมัครทางจดหมายอเีล็กทรอนกิส (E-mail) ใหนําเอกสารฉบับจรงิ (เทานัน้) ยื่น

ใหกับเจาหนาที่ในวันสอบคัดเลอืก 

๖.  การประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์เขาสอบคัดเลอืก 

 ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคัดเลอืกภายใน  วันท่ี 2๓  เมษายน  ๒๕6๑  ณ หองธุรการ

โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง  และทางเวบไซต www.prt.ac.th 

๗.วธิกีารคัดเลอืก 

 7.1    การสอบปฏบิัต ิ       50  คะแนน 

 7.2    การสอบสัมภาษณ และพจิารณาจากแฟมสะสมผลงาน  50  คะแนน 

  รวม        100 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลอืก 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จะดําเนินการสอบปฏิบัติ

ในวันท่ี 26 เมษายน 256๑ เวลา ๐๙.00 น.  สอบสัมภาษณและพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

ในวันท่ี 26 เมษายน  256๑ เวลา  13.00 น. เปนตนไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ สนามกีฬา และ 

หองประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง   

๙.  เกณฑการตัดสนิการขึ้นบัญชแีละการยกเลกิบญัชกีารสอบคัดเลอืก 

 ๙.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ  ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน 

จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน   

จะใชวธิกีารสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรยีนแตงตัง้                

 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกตามขอ ๙.๑  เรยีงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันท่ี  ๓๐  เมษายน  256๑ เวลา 10.00 น. ขึ้นบัญชีไวไมเกนิ ๑ ป  นับตัง้แตประกาศผลการสอบ

คัดเลอืก   

 แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปน

อันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน

กรณใีดกรณหีนึ่ง  ดังนี้  

 (๑)  ผูนัน้ไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลอืกไปแลว 

 (๒)  ผูนัน้ขอสละสทิธิ์ในการจาง 

                     (๓)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

๑๐.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลอืก/เง่ือนไขการจาง 

 ๑๐.๑  กําหนดเวลาการดําเนนิการจัดทําสัญญาจาง 

   -  วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕6๑  รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏบิัตงิาน  

 ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ

คัดเลือก โดยเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน และใหมา

รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด  จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น

บัญชผีูผานการสอบคัดเลอืก 

 ๑๐.๓  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไป

รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ

รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลอืกเปนการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ

หรอืปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ 

 

 

 



 

       ๑๐.๕  ผูไดรับการจางปฏบิัตหินาที่ครูผูสอน ในกรณรีะหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏ

วาเปนผูขาดคุณสมบัตติามที่กําหนด หรอืขาดความรูความสามารถ ความประพฤตไิมเหมาะสม  ผูมอํีานาจ

ในการจาง อาจสั่งเลกิจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมเีงื่อนไขและจะไมมสีทิธเิรยีกรอง

ใดๆทัง้สิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลอืกหรือบุคคลอื่นจะ

คัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔   เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ. 256๑ 

 

           

 

                                                                 (นายชิงชัย  ทพิยมณฑา) 

         ผูอํานวยการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏทิินการดําเนนิการคัดเลือกครูอัตราจาง 

ตามประกาศโรงเรยีนประชารฐัธรรมคุณท่ี 01/256๑  ลงวันท่ี  ๑๔ กุมภาพนัธ ๒๕๖๑   

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

 

๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕6๑    ประกาศรับสมัคร 

๑๕  กุมภาพันธ  – 20 เมษายน 256๑  รับสมัคร  

2๓  เมษายน 256๑    ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์สอบเขารับการคัดเลอืก  

26  เมษายน 256๑    สอบปฏบิัต ิ(09.00 น. -12.00 น.) 

26  เมษายน 256๑    สอบสัมภาษณ และพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

(13.00 น. เปนตนไป) 

๓๐ เมษายน 256๑    ประกาศผลการคัดเลอืก  

๒ พฤษภาคม 256๑    รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏบิัตงิาน 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตําบลหลวงเหนือ  อําเภองาว จังหวัดลําปาง  

------------------------------------------------------------------  

 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 

  สถานภาพ................................................................................................................................................   

  คูสมรส ชื่อ..........................................................................................อาชีพ............................................ 

  มีบุตร.................คน คนแรก ชื่อ..............................................................................อายุ.......................ป 

     คนท่ี 2 ชื่อ..............................................................................อายุ.......................ป 

๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน................................................................พ.ศ. ........................................ 

       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 

๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 

๔.    เลขประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ....................................... 

       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 

       หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 

๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 

       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 

       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 

๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ไดรับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 

       ความสามารถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

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

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

๗.  บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ.................................................................................................. 

 ท่ีอยู.............................................................................................................................................................. 

 เบอรโทร....................................................................................................................................................... 

๘. อีเมล....................................................................................ID Line ........................................................... 

๙.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
  (  ) สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแลว      
                พรอมฉบับตนฉบับ                                                      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (  ) ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พรอมฉบับตนฉบับ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
 
 

รูปถาย 



 
 
 
            (  )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม  
                           ท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน     พรอมฉบับตนฉบับ จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับตนฉบับ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (  )  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับตนฉบับ   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (  )  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) พรอมฉบับตนฉบับ จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (  )  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จาํนวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
  (  )  ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙       จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 
 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
  มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

ลงชื่อ............................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 

 


