
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปอวิทยา 
ท่ี ๐๐๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
-------------------------------- 

   ด้วย  โรงเรียนปอวิทยา  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา จ านวน  ๑  อัตรา  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  

   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ท่ี ศธ  
๐๔๐๐๙/ ๔๕๖๒    ลงวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ี ๕๑๒ / ๒๕๕๙  ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจำ้งเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
   ๑.๑  ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา   
   ๑.๒  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรค
การเมือง 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  ๒ .๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นด้วย 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ในวิชาเอกปฐมวัยศึกษา เท่านั้น 

 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอ านวยการ (ศูนย์การ
เรียนรู้ชาติพันธ์ไทล้ือ) โรงเรียนปอวิทยา  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ต้ังแต่วันที่  ๑๖ 
ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๒  ตุลำคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น)   สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
และโหลดใบสมัครได้ที่  https://www.facebook.com/ ปอวิทยา  / เว็ปไซด์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  / โรงเรียนปอวิทยา  หรือ โทรสอบถำมได้ที่   
   โรงเรียนปอวิทยำ  ๐๕๓-๑๖๐-๙๗๗  
   นำงจันทร์เพ็ญ  ลือชำ ๐๙๑-๘๕๘-๔๓๓๗ 
   นำยปรีชำ  ปวงค ำ  ๐๘๙-๔๓๔-๒๑๗๙ 

 ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 
       ผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)     จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๒  รูป  

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ์ เข้ าสอบคัดเลือก  ภำยในวันที่   ๒๖  ตุลำคม  ๒๕๖๓   ท่ี
https://www.facebook.com/ ปอวิทยา  เว็ปไซด์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
๔ และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนปอวิทยา  

https://www.facebook.com/%20ปอ
https://www.facebook.com/%20ปอ


๗.  วิธีกำรคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่ ๒๗  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบข้อเขียน  
สอบสัมภาษณ์ 
แฟ้มสะสมผลงาน 

๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  

๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนปอวิทยา  จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗  ตุลำคม  
๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนปอวิทยา ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
(ขอให้ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบมำก่อนเวลำ ๓๐ นำที เพื่อฟังค ำชี้แจง และผู้ที่มำสำยเกิน ๓๐ นำที ถือว่ำ
สละสิทธิ์ในกำรสอบ)  

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงลงมา  ภำยในวันที่  ๒๗  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ท่ี  https://www.facebook.com/ ปอวิทยา  เว็ปไซด์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนปอวิทยา รายช่ือ
ผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๒  ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 ๙.๓ หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
    -  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 

https://www.facebook.com/%20ปอ


  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจ
ในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆท้ังส้ิน  
   ๑๑.๖ ในวันท าสัญญาจ้างอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา  ต้อง
น าบุคคลผู้รับรองการท าสัญญาหรือบุคคลค้ าประกันสัญญามาด้วย จ านวน ๑ ท่าน เพื่อรับรองหรือค้ าประกัน
สัญญา การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความช่ือสัตย์ สุจริต ต่อหน้าท่ี ราชการ และโรงเรียน   

  ๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
           
 

ลงช่ือ........................................................... 
(นายเอกราช  ลือชา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปอวิทยา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

ตำมประกำศโรงเรียนปอวิทยำ  ลงวันที่  ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
  ........................................................................ ........ 

 
๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 
๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๓    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๓    สอบสอบสัมภาษณ์   
๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๓    ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๓    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
๑    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    เริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



เลขประจ ำตัวสอบ..............................  
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

โรงเรียนปอวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปอวิทยำ 
 ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สำขำ  วิชำเอกปฐมวัยศึกษำ รำยละเอียดดังนี้ 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นำง/นำย/นำงสำว)................................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วิชำเอก....................................................................... 
    จำกสถำนศึกษำ ............................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ............................................................................................................................... 
๕. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี................................ออกให ้ณ อ ำเภอ/เขต...............จังหวัด............................ 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี..................หมู่ท่ี......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด........................   
    รหัสไปรษณีย์..................................โทร........................................................................................................... 
๗. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย             หย่ำ 
๘. ช่ือสำมี/ภรรยำ..........................................................................อำชีพ.............................................................. 
๙. ช่ือบิดำ........................................................................ช่ือมำรดำ...................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
  ส ำเนำบัตรประชำชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ำมี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในกำร
คัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเน่ืองจำก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 



ลงทะเบียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

โรงเรียนปอวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔ 
*************************** 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
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