
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน

................................................................ 
 ด้วย  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ต าบลบ้านขาม  อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  ต าแหน่ง   
ครูช่วยสอน  จ านวน  3  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดต าแหน่ง 
การรับสมัคร  ดังนี  
 1.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  ครูช่วยสอน 
 1)  วิชาคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  12,000  บาท 
 2)  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  11,000  บาท 
 3)  วิชาดนตรีกีตาร์     จ านวน  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  12,000  บาท 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี  
 1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 
 2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ  รับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

 3)  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เปิดรับส มัคร 
และต้องมีพื นฐานทางวิชาชีพครู 
 4)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  ก าหนด
ส าหรับผู้ที่ มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องมีความรู้ พื นฐานทางวิชาชีพครูตามที่   ก.ค./ก.ค.ศ.  ก าหนดหรือมี
หนังสือ  รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   และมีใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ที่ส าเร็จ
การศึกษา  ภายในวันที่เปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 

5)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
6)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ 

ในกระทรวงศึกษาธิการที่ขอใช้โดยอนุโลม 
 

 3.  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
ทั งนี เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับอย่างละ  1  ชุด  ตามรายการดังนี  
 1)  ใบสมัครตามที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยก าหนด 
 2)  หนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาวุฒิการศึกษา  และส าเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับภาษาไทย  จ านวน  1  ชุด 



 3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน  1  ชุด 
 4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ชุด 
 5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  จ านวน  1  ชุด 
 6)  รูปถ่ายขนาด  1  นิ ว  จ านวน  3  แผ่น  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน 
 7)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  (ฉบับจริง) 
 8)  หลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ-สกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
 9)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ  (ถ้ามี) 
 

4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อาคาร  1 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ต าบลบ้านขาม  อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  16-29  กันยายน  
2563  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ในเวลาท าการ  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่ วไป 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โทรศัพท์  0-4343-6162  (โปรดแต่งกายสุภาพ) 
 

 5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
      โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบั ติงาน 
วันที่  29  กันยายน  2563  เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป  หน้าห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขา มแก่น
พิทยาลัย  อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลยั 
โทรศัพท์  0-4343-6126  หรือทางเว็บไซต์  www.ptpschool. ac.th 
 

6.  วิธีการสรรหา 
      จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  โดยการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  30  กันยายน  2563   
เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมเล็กโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  
 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  60 
 

 8.  การประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการสรรหา 
      ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในวันที่  30  กันยายน  2563  เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป  
หน้าห้องบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไ ด้ที่
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โทรศัพท์  0-4343-6126  หรือ  www.ptpschool.ac.th 
 

 9.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
 9.1  การขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการ
สรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  
 9.2  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาก าหนดให้บัญชีมีอายุ  6  เดือน  นับตั งแต่วันที่ประกาศขึ นบัญชี 
ผู้ผ่านการสรรหา  
 

http://www.ptpschool.ac.th/


 10.  การรายงานตัว  และท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  1  ตุลาคม  2563  
ตั งแต่เวลา  08.00  น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โดยท าสัญญาจ้างเหมา
บริการ  6  เดือน  เริ่มปฏิบัติงานในวันที่  1  ตุลาคม  2563 – วันที่  31  มีนาคม  2564 
 

  อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในครั งนี   ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้ มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครที่ก าหนดไว้  หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติ  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ขอสงวนสิทธิในการสรรหาและท าสัญญาจ้าง  และจะยก เลิก
สัญญาจ้างในกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   14   กันยายน   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 

(นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน 
วิชา ................................................................ 

 

                  เขียนที่   โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
                             อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140 
 

                                                     วันที่…………..เดือน………………..พ.ศ.  ........................... 
 

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................อายุ......................ปี 
เกิดเม่ือวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.......................ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่ ..... ........
บ้าน.......................................ต าบล.....................................อ าเภอ...............................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................................. 
 วุฒิการศึกษา...................................................... หลักสูตร......................................................... ...................
วิชาเอก................................................................................วิชาโท  (ถ้ามี).................................................................
จากสถานศึกษา........................................................................ เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
ความสามารถพิเศษ................................................................................................................. .................................... 
ประสบการณ์การท างาน............................. ..........................................................................ระยะเวลา...................ปี 

ได้แนบหลักฐานต่างๆซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   รูปถ่ายขนาด 1 นิ ว หรือ  2  นิ ว   หนังสือรับรองคุณสมบัติ/วุฒิการศึกษา 

  ใบรายงานผลการศึกษา    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบรับรองแพทย์     ส าเนาใบผ่านงาน/ประสบการณ์การท างาน 
  อ่ืนๆ ................................................................................................................................. 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า           
รับคัดเลือก แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั งสิ นในการ คัดเลือก 
 
                 ลงชื่อ........................................................ 
                      (.......................................................) 
                   ผู้สมัคร  
  

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 
       ถูกต้อง ครบถ้วน 
       ไม่ครบ เอกสารขาด ............................................................................................................... 

 
                                           ลงชื่อ ............................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                             (................................................................) 

 



 


