
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านปล้องส้าน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ประจ าปีการศึกษา 2565 

************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนบ้านปล้องส้าน   จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ04009/       
ว 4562 ลงวัน ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
1120/2560  ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  ประกอบ
กับหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ี 04046/2191  ลงวันท่ีลงวันท่ี 4 
สิงหาคม พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านปล้องส้านจึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

  1. จ านวนต าแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง 
       ต าแหน่ง       ครูอัตราจ้าง 
       คุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี         
       วิชาเอก        ภาษาไทย 

จ านวน    1  อัตรา 
       ค่าตอบแทน  7,000  บาท/เดือน 
       ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมา  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
                                                    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

  2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ 
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 อบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.3 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
       3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้คัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตร 30 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
     (1)  มีสัญชาติไทย 
     (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

 
 



     (3)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(5)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ  ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือถูกส่ังพักราชการ  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

(7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 (1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. รับรอง

วิชาเอกภาษาไทย   
  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบ

วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน  หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าอนุมัติออกใบอนุญาตจาก
คุรุสภาแล้ว  และต้องยังไม่หมดอายุ 

ส าหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ทางโรงเรียนไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจเข้าสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้  ตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  เรื่อง 
ห้ามภิกษุ สามเณร  เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์  ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.
2538 

4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 
                          4.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องธุรการ  
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  ระหว่างวันท่ี 15 - 21  สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 – 16.00 น.         
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 



4.2  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนบ้าน

ปล้องส้าน  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร  ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามท้ายประกาศนี้) 
(2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด  1 x  1.5 นิ้ว  โดย

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  1 รูป 
(3)  ใบแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   และปริญญาบัตร  หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิ  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                                  (4)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                                  (5)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ  จ านวน  1 ฉบับ  
                                  (6)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (ในกรณีท่ี
ช่ือ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ส าเนาเอกสารทางทหาร  จ านวน 1 ฉบับ  
                                  (7)  ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ  หรือสถานพยาบาลเอกชน  ซึ่ง
รับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และระบุว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3.3 ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้
ด้วย  หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารต่างๆ ท่ีน ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ให้ถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติมาต้ังแต่ต้น  และจะไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน   
 

             5. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานที่สรรหา/หลักสูตรการสรรหา 
       5.1 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

                                          โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  จะประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติและสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก วัน เวลา  สถานท่ี   ภายในวันอังคารท่ี   23 สิงหาคม พ.ศ.2565  ทางเพจโรงเรียนบ้ านปล้องส้าน   
https://www.facebook.com/plongsan181   

5.2  หลักสูตรการสรรหาตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบหมายหมายเลข 1) 
5.3  สอบคัดเลือกในวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  โดยวิธีการ

สัมภาษณ์และสาธิตการปฏิบัติการสอน  (ไม่เกิน 15 นาที)   
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
                           ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  60  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน
เท่ากันผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

              7. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวัน ท่ี          

29 สิงหาคม พ.ศ.2565  ทางเพจโรงเรียนบ้านปล้องส้าน   https://www.facebook.com/plongsan181    

 

https://www.facebook.com/plongsan181
https://www.facebook.com/plongsan181


8. การขึ้นบัญชี / การยกเลิกบัญชี 
    8.1 การขึ้นบัญชี   กรณีโรงเรียนจ้างได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัคร  เมื่อจ้าง

ครบแล้วบัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก 
     8.2  การยกเลิกบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชี  
             (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 

(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
(3)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
(4)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขั้นบัญชี 
(5)  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ 

9. การจัดท าสัญญาจ้าง/เง่ือนไขการจ้าง 
9.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
      (1) วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มเข้าปฏิบัติงาน 

ณ  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  ต าบลปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   
      (2) ระยะเวลาในการจ้าง วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 

พ.ศ.2566   
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับ

จ านวนต าแหน่งว่าง  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
9.2 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่

การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสภาพเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ 
9.3 ผู้ได้รับการจ้าง  หากระหว่างปีการศึกษาในการจ้าง พบว่าขาดคุณสมบัติท่ีก าหนด  

หรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 
 
                      ประกาศ   ณ วันท่ี   5   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2565 
 
 
 

( นายกิตติพงษ์   โฆทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ประจ าปีการศึกษา 2565   
ตามประกาศโรงเรียนบ้านปล้องส้าน 

 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวัน    5  สิงหาคม พ.ศ.2565 
2. รับสมัคร วันจันทร์ท่ี 15 – วันอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม       

พ.ศ.2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
4. สอบสัมภาษณ์และสาธิตการปฏิบัติการสอน วันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 
5. ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 
6. รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เลขประจ าตัวสอบ ……….. 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

 ประจ าปีการศึกษา 2565 
                                                 ---------------------------------------- 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย จ านวน 1 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น ๆ 
.................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
 
 
 
 

 



 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปลอ้งส้าน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565) 

1. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    เกณฑ์การให้คะแนน  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน  ดังนี ้
 1.1 บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา   
 1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติ  และอุดมการณ์ความเป็นครู 
 1.4 ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ วิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
 1.5 การเข้าถึงชุมชน  และการมีจิตสาธารณะ 

2. ด้านการสาธิตการปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    เกณฑ์การให้คะแนน  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน  ดังนี ้
 2.1 การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 ทักษะและวิธีการสอนเหมาะสมกับบริบทของช้ันเรียน 
 2.3 การใช้ค าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
 2.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 2.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 


