
 
ประกาศโรงเรยีนบา้นโละ๊ปา่ตุ้ม 

เรื่อง  รบัสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื  อจ้างเป็นล  กจ้างชั่วคราว ตําแหน ง คร อัตราจ้าง 

ด้วยโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ช ั่วคราว ตําแหน่ง  ครูอัตราจ้าง จํานวน  1  อ ัตรา  โดยใช้งบประมาณจาก
เงินอ ุดหนุนของโรงเรียนจะดําเนินการร ับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เร่ือง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอก งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเล ือกบ ุคคลเพ ื ่อ จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ทําหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี ้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
จํานวน 1  อัตรา  (อ ัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท)  มีสาขาวิชาเอก  
 - ปฐมวัย 
 - ภาษาไทย 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - สังคมศึกษา 
 - ประถมศึกษา 

     - อ่ืนๆ (ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู) 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบบุคลากร ทางการศ ึกษา พ.ศ.2547  

และที ่แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม (ฉบ ับที่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบ ับที่ 3) พ.ศ. 2553 
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศ ึกษา พ.ศ.2546 

หร ือม ีหน ังส ือร ับรองส ิทธ ิที ่คณะกรรมการค ุร ุสภาออกให ้หร ือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน 

2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.คศ.กําหนด สําหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขา
อ่ืนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ ก.ค.ศ.กําหนดหรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัยอนุมัติแล้ว 
และมีใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ที่สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับ
ตําแหน่งข ้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศ ึกษาขั ้นพ ื้นฐาน ในว ิชาเอกแต ่ละ เอกดังกล่าวข้างต้น 

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
3.  ว ัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565– 15 เมษายน 256๕ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.                           
เว้นวันหยุดราชการ 
 



 
 

4. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล การศ ึกษา(Transcript)   

  ซึ่งแสดงสาขาท ี่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
4.4  ใบอนุญาตประกอบว ิชาช ีพครูหรือใบอนุญาตปฏ ิบัติการสอน 
4.5  หล ักฐานการเปลี่ยนช ื่อ ช ื่อสกุล(ถ้าม ี) จํานวน 1 ฉบับ 
4.6  รูปถ่าย ชนาย 1 น้ิว  จํานวน 1 รูป(ถ่ายไม่เก ิน 6 เดือน) 
4.7 ใบรับรองแพทย ์

5. การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายและทางโทรศัพท์ 
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เช้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 18 เมษายน 256๕ เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม                       
ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สอบถามได้ท่ี 082- 8639433 (ครูท ินกร) ,  
087-1809509 (ผอ.สุทธิก ิตต ิ ์) 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก หลักสูตรและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน โดยการ 
สอบปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์ (หากมผี ้สมัครไม เกินจํานวนในตําแหน งที่รับสมัครจะใช้ วิธีการคดัเลอืกโดยวิธีสอบ
สัมภาษณเ์พยีงอย างเดยีว) 

8.  ว ัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเร ียนบ ้านโล ๊ะป ่าต ุ้ม  จะด ําเน ินการสอบปฏ ิบ ัต ิการสอนและสอบส ัมภาษณ ์ในว ันที่ 25 เมษายน 256๕                     
และประกาศผลการสอบ ในวันที่  27 เมษายน 256๕   

9.  เกณฑ์การตัดส ิน 
9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ60 โดยเรียงลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมจาก

มากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจําตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผ ู้ที่อยู่ในล ําดับที่
ดีกว ่า เว ้นแต่ 
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้น ั้นขอสละสิทธ ิ์ในการจ้าง 
(3)ผู้น ั้นไม ่มารายงานตัวรับการจ้างตามก ําหนด                                                        

10.การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
10.1 จะดําเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลําดับที่ได้รับการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการประเมินตามลําดับ จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 256๕  เวลา 0๘.00 น.               
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สําหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างคร้ังแรกให้ถือประกาศข้ึน
บัญชีผู้ได้รับการ คัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทําสัญญาจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง หนึ่งปีเม่ือผลการปฏิบ ัต ิงานผ ่านการ
ประเมินและคณะกรรมการจะ พิจารณาจ้างต่อไป 



 
 
10.2 การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกเป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีส ิทธิ์

มาจัดท ําส ัญญาจ้างเป ็นล ูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง  ครูผ ู้สอน คร้ังแรกและให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องทราบ ประกาศรายช ื่อและการข้ึนบัญช ีผู้ผ ่านการสอบค ัดเลือก 

10.3 ผู้ที่ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างต้องไป รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูผู้สอน ตามกําหนด ถ ้าพ ้นเวลาด ังกล ่าวจะถ ือว ่าสละสิทธ ิ์ และถ ูกยกเล ิกประกาศรายช ื่อ 
และการขึ ้นบ ัญช ีผู้ผ ่านการ คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หาก ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดําเนินการ
สมัครและสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.)และองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ 

10.5 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรกกฎว ่าเป ็นผู ้ขาดค ุณสมบ ัต ิ
ตามที ่ก ําหนด หร ือม ีความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิไม่ เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม ่ต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล ่วงหน ้า โดยไม ่มี เงื่อนไขและจะไม่มสีิทธ์ิเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ว่า กรณีใด ๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 25  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
 

   (นายสุทธิกิตติ์  จังหาร)  
           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


