
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน 

********************* 
  ดวย  โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สํานักงาน               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปน       
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูผูสอน จํานวน  1  อัตรา  โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียน                    
จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน ดังนั้น อาศัยความ         
ตามหนั งสือสํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ด วนมาก  ท่ี  ศธ  04009/ 4562                                 
ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2560  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 512 / 2559                           
สั่ง ณ วันท่ี  28  กันยายน 2559 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                        
พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน  ดังนี้ 

 1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว  
     จํานวน  1  อัตรา มีสาขาวิชาเอกดังนี้ 
 1.1  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร   

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
    คุณสมบัติท่ัวไป  
 2.๑  มีสัญชาติไทย  
 ๒.2  มีอายุ ๒๐ ป บริบูรณข้ึนไป  
 2.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 2.4  ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  
 2.๕  ไมเปนพระภิกษุสงฆ สามเณร นักบวช หรือนักพรต   
 2.6.  มีใบประกอบวิชาชีพครูท่ีสํานักงานคุรุสภา กําหนด  

3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ท่ี โรงเรียนชุมชน                       
บานตาตลาด ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2563 ถึง 18 กันยายน 
2563  ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ 
 
 

/ 4.  เอกสาร..... 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ  
  4 .1   สํ า เน าปริญ ญ าบั ตรหนั งสื อรับ รองคุณ วุฒิ ท่ี สภ ามหาวิทยาลั ยอนุ มั ติ แล ว                               

และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  1  ฉบับ 
  4.2  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ   
                 4.3  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง   
  4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน  1  ฉบับ  
  4.6  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
  4.7  ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น)   

  5.  การย่ืนใบสมัคร 

  5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียด                      
ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 

          5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจาย                         
ของการไปรษณียไวในใบสมัคร 
               5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

          6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ทางเว็บไซตของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด สอบถามไดท่ี 053-797002 

           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน  
โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ  (หากมีผูสมัครไมเกินจํานวนในตําแหนงท่ีรับสมัคร                   
จะใชวีธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว) 

  8.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ                             
ในวันท่ี  21 กันยายน 2563 และประกาศผลสอบภายในวันท่ี 25 กันยายน 2563 

 9.  เกณฑการตัดสิน 
  9.1 ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60                          
โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมจากมาไปหานอย กรณีคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีมีเลขประตัวสอบ
นอยกวา (สมัครกอน) เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา  เวนแต 
 (1)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 
                     (2)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 
                     (3)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
 

   / 10.  การจัดทํา..... 



    10.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
  10.1 จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน  
เรียงตามลําดับ ท่ี ได รับการคัดเลือก ผู ผ านการประเมินตามลําดับ  จะได รับการจัด ทําสัญญาจาง                                 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2563   เวลา 10.00 น.  ณ หองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด สําหรับ      
การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัว
มาทําสัญญาการจาง ระยะเวลาในการจาง ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2563  - 31 มีนาคม 2564  
         10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกเปนหนังสือ  เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก 
และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ                     
และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

     10.3 ผู ไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่ วคราวรายเดือนตําแหน งครูผู สอน                      
ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน  ตามกําหนด                         
ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก                    
เปนการเฉพาะราย 
  10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากผูใดประสงคจะบรรจุเปน
พนักงานราชการ หรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกําหนด  ตามลําดับ 
  10.5 ผู ไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง                         
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม                       
ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิ
เรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใด ๆ  
       
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 
 
                                   

 
                                                                                           
                                                                            ( นายฉัตรพล  นันทะเสน ) 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
 
 
 


