
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครผููส้อนคอมพิวเตอร ์

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดขะจาว  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 1  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครผูู้สอนจ านวน 1 อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลง
วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรือ่งมอบอ านาจปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับลกูจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลกูจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรบัสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครผูู้สอน  ดังนี ้
 ๑.  ต ำแหน่งท่ีจะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน  1 อัตรำ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) 
      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ อัตรา 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ๒.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
           ๒.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

๓.  วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมคัรได้ ณ โรงเรียนวัดขะจาว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันท่ี  6 – 11 ตุลำคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
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๔.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

            การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอ้มฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครตอ้งแจง้สถานทีท่ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้แน่นอน 
          ๕.๓  ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนา้เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 12  ตุลำคม ๒๕60 ณ เวปไซด์ สพป.ชม.1 และ   
เวปไซด์โรงเรียนวัดขะจาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๗.วิธีกำรคัดเลือก 
 การข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ 

 

๘.  วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดขะจาวจะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ท่ี  13 ตุลำคม 2560      
เวลำ  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถำนท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดขะจำว 

 

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน            
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภำยใน
วันท่ี 13 ตุลำคม 2560   
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๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  16  ตุลาคม  2560 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัตงิาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้ำท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

           
 
 
                                                              (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครอูัตรำจ้ำงรำยเดอืน  

ตำมประกำศโรงเรียนวัดขะจำว  ลงวันที่  5  ตุลำคม 2560 
................................................................................ 

 
5  ตุลาคม 2560   ประกาศรับสมัคร 
6 - 11 ตุลาคม 2560   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
12 ตุลาคม 2560   ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบเข้ารบัการคัดเลือก 
13 ตุลาคม 2560   สอบปฏิบัตกิารสอนและสอบสัมภาษณ์   
13 ตุลาคม 2560   ประกาศผลการคัดเลือก 
16 ตุลาคม 2560   รายงานตัวท าสญัญาจ้าง และเริม่ปฏิบัตงิาน 
  

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



 
ใบสมัครคัดเลอืกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขที.่......../.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผูส้อน 
โรงเรียนวัดขะจาว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ........................ ............ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จงัหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมือ่วันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู.่.............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหสัไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพทบ์้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน .................. พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


