
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 
  1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 

        ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประเภทจ้างเหมาบริการ  
      1)  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
      2)  อัตราค่าจ้าง 40,000 บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 
      3)  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2565 

    2. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
 2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 2.1.1  มีสัญชาติไทย 
 2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 2.1.4  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.1.5  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 2.1.6  ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน                      

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์                  
ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

2.1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

2.1.8  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.1.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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2.1.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

2.1.12  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฎิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ  

2.2  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้  

     2.3  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
2.3.1  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตรงสาขาวิชาตามตำแหน่งที่สมัคร  
2.3.2  สามารถสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
2.3.3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                   

ได้เป็นอย่างด ี     
3.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ                          

จำนวนอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ 
3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน   
3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
3.3  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน  

                          3.4  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
                          3.5  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  
                          3.6  รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5" ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                
จำนวน 1 รูป (สำหรับติดในใบสมัคร) 
                          3.7  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ   
                          3.8  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
                          3.9  ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย)  
                         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
- ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2565   
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- ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ :  www.tn.ac.th  
- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ (เอกสารทุกฉบับ 

ต้องเป็นไฟล์ pdf. หรือ jpg. เท่านั้น)  ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ E-mail : daru.9122@gmail.com 
- สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  081-8867754  (ครูดารุณี  รัตนะดารัล) 

5.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่  29 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียน                        

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ :  www.tn.ac.th 
     5.2 สอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
5.3 รายละเอียดในการสอบ 

ตำแหน่งวิชา วิธีการสอบคัดเลือก 
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์และสาธิตวิธีการสอน (เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ชม.) 

 
  6.  เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     6.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสาธิตวิธีการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน     
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
     6.2  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียน                    
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ :  www.tn.ac.th  
  7.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
      7.1  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
     -  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
      7.2  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง              
ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
        7.3  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      7.4  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมี
ความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น   
  8.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(นายชัยลักษณ์  รักษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 


