
 
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว จ านวน ๑ อัตรา  

------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
วิชาเอกภาษาไทย จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  
ท าหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จ านวน ๑ อัตรา    

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
     ๒.๒ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 
     ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
     ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค

ในการเมือง 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่

โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

     ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

     ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 



๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     ๓.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
 ๓.๑.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 
 ๓.๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๑.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ในวันที่สอบคัดเลือก หรือวันที่สมัคร 
 ๓.๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ส่งมาด้วย 
 ๓.๑.๕ มีประสบการณ์สอน หรือมีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 
 
๔. ขอบขา่ยท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
    ๔.๑ ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
    ๔.๒ งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องส านักงานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล  

อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

 
 ๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๖.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จ านวน  ๑ ฉบับ  
     ๖.๓  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  จ านวน  ๑ ฉบับ 
     ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
     ๖.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
     ๖.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
     ๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่นส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  

  
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงเรยีนขุนตาล

วิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  
 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสาธิตการสอน 

และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 



๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
          
         ๑๐. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  
               ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)  
          
         ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง  

    ๑๑.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (และจะต่อสัญญาครั้งต่อไปเป็น
รายปี) 

    ๑๑.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

    ๑๑.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
            (นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขนุตำลวิทยำคม                                                                                                    


