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ประกาศโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าทีค่รูผู้สอน 

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

 ด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีความ

ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  เพ่ือให้การ

คัดเลอืกต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงประกาศรับ

สมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี ้

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนนิการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  3  อัตรา 

อัตราค่าจา้งเดอืนละ 8,500 บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

  - สาขาวิชาเอกพลศึกษา    จ านวน     1 อัตรา 

  - สาขาวิชาเอกทั่วไป (ท าหน้าที่ครบูรรณารักษ์)  จ านวน     1 อัตรา 

  - สาขาวิชาเอกดนตรี     จ านวน     1 อัตรา  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก เป็นผูม้ีคุณสมบัต ิดังนี้ 

 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๒ เป็นผูไ้ด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 

ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  

หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จ

การศึกษา 

๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสทิธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ

รับรองสทิธิที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 ๒.๔  ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 2.5  สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก เช่น มาเช้าหรือกลับ

เย็นเป็นบางคร้ัง หรือมีงานพิเศษตา่ง ๆ 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้  ณ ห้องธุรการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ตั้งแต่วันที่  10  – 20  เมษายน  

2561  

            



       ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว้ และ ใบรายงานผล 

       การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ จ านวน  ๑  ฉบบั 

 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้าม)ี จ านวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไมเ่กิน ๖ เดอืน) 

 ๔.๗  ใบรับรองแพทย ์   

๕.  การย่ืนใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 

๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบรอ้ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลอืกภายใน  วันที่ 23  เมษายน  ๒๕61  ณ หอ้งธุรการ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง   

๗.วิธีการคัดเลือก 

 7.1    การสอบข้อเขียน    50  คะแนน 

 7.2    การสอบสัมภาษณ ์    50  คะแนน 

  รวม      100  คะแนน 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จะด าเนินการสอบข้อเขียน

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา ๐๙.00 น. และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 26 เมษายน  2561    

เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนอื อ าเภองาว จังหวัดล าปาง   
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 

จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   

จะใช้วิธกีารสุม่(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตง่ต้ัง      

 

 

           



 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ไดค้ะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันที่  30  เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ขึน้บัญชีไว้ไมเ่กิน ๑ ปี  นับตัง้แตป่ระกาศผลการสอบ

คัดเลอืก   

 แตห่ากมีการสอบคัดเลอืกในต าแหน่งเดียวกันคร้ังใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็น

อันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกคร้ังใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน

กรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี  

 (๑)  ผู้น้ันได้รับการจา้งตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลอืกไปแลว้ 

 (๒)  ผู้น้ันขอสละสทิธิ์ในการจ้าง 

                     (๓)  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลอืก/เง่ือนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนนิการจัดท าสัญญาจา้ง 

   -  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕61  รายงานตัวท าสัญญาจา้งและเริ่มปฏิบัติงาน  

 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจา้งคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลอืก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มสีทิธิ์มาจัดท าสัญญาจา้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนคร้ัง

แรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด   จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ

รายชือ่ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจา้งตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ

รายช่ือ และการขึน้บัญชีผู้ผา่นการคัดเลอืกเป็นการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่การบรรจุ

หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

       ๑๐.๕  ผู้ไดรั้บการจา้งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏ

ว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรูค้วามสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจใน

การจ้าง อาจสั่งเลกิจ้าง  โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไมม่ีเงื่อนไขและจะไมม่ีสิทธิเรียกร้อง

ใดๆทั้งสิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคดัเลือกหรอืบุคคลอ่ืนจะ

คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณใีดๆ  

  ประกาศ  ณ  วันที ่9  เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 

 

           
 

                                                                 (นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 



 

 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณที่ 01/256๑ ลงวันท่ี 9 เมษายน ๒๕๖๑ 

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

  9 เมษายน ๒๕6๑    ประกาศรับสมัคร 

10- 20 เมษายน 256๑    รับสมัคร 

2๓ เมษายน 256๑    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

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

26 เมษายน 256๑    สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

      (13.00 น. เป็นต้นไป) 

๓๐ เมษายน 256๑    ประกาศผลการคัดเลือก 

1 พฤษภาคม 256๑    รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

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


