
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 

------------------------------------------------- 

ดวย โรงเรียนไร่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงให่ เขต ๔ ประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าท่ีครูอัตราจ้าง) 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งใหผอูํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านไร่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลกูจา้งชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าท่ี
ครูอัตราจ้าง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนงงาน กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
๑.๑ ชื่อตําแหนง ตําแหนงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
๑.๒ ขอบขายงานที่ใหปฏิบัติ  

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ชว่ยในการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนร ู
ของผเูรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผเูรียนเปนสําคัญ  
(๒) เป็นผู้ชว่ยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
(๓) เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผเูรียน  
(๔) เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบคุคลในชุมชน  
เพื่อรวมกันพัฒนาผเูรียนตามศักยภาพ  
(๕) ปฏิบัติงานอืน่ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๑.๓ อัตราวางจํานวน ๑ อัตรา ในสาขาหรือวิชาเอกท่ัวไป  จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๔ คาตอบแทน เดือนละ 8,๐๐๐ บาท 
๑.๕ ระยะเวลาการจาง ต้ังแต  1 ตุลาคม 2562 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) อายไุมตํ่ากวา ๑๘ ป  
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(๔) ไมเปนผมูีทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ 

 จิตฟั่นเฟอนไมสมประกอบ และไมเปนผบูกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจ 
        ของสังคม  
(๕) ไมเปนผดํูารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 



        พรรคการเมือง  
(๖) ไมเปนผเูคยตองโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจาํคุก เพราะการกระทํา 
        ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ 
        ความผิดลหุโทษ  
(๗) ไมเปนผเูคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ หรือหนวยงาน 
        อื่น ๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น  
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน 
        อื่นของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือพนักงาน หรือลกูจางของสวนราชการสวนทองถิ่น 
(๙) มีคุณสมบัติท่ัวไปตามตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  

ผปูระสงคจะสมคัรใหขอและยื่นใบสมคัรดวยตนเองไดท่ี โรงเรียนบ้านไร่ อําเภอหางดง  จงัหวัด
เชียงใหม่  ในระหวางวันท่ี 8 - 24 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ  
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถาย 
ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันท่ีเปดรับสมัครวนัสุดทาย) และถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป  
(๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ท่ีแสดงวาเปนผมูีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย  
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
(๓) บัตรประจาํตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ  
(๔) ทะเบียนบาน ฉบับจรงิพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ  
(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกลุ ฉบับจริงพรอม 
 สําเนาภาพถาย จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  

๓.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร  
ผสูมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป็นผมูี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมคัร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมคัรใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีม ี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผสูมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง 
ท่ีสมัครสอบ อันเปนผลทําใหผสูมัครสอบไมมีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมคัรดังกลาว ใหถือวา 
การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครัง้นี้เปนโมฆะสําหรับผนูั้น 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร 
  โรงเรียนบา้นไร่ จะประกาศรายชื่อผมูีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงเรียนบ้านไร ่
 
 



๕. วันเวลา และสถานที่ในการเลือกสรร  
โรงเรียนบา้นไร่ จะดําเนนิการเลือกสรรในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านไร ่
๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

ผสูมัครตองไดรับการเลือกสรร ตามวิธีการเลือกสรร ตามแนบทายประกาศนี้ ดังตอไปนี ้
 

วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน  

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
1.การปฏิบัติการสอน 
2.การสัมภาษณ์ 
รวม 
 

 
 

50 
50 

100 

 
 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
๗. เกณฑการตัดสิน 
  ผท่ีูจะถือวาเปนผผูานการเลือกสรร จะตองเปนผท่ีูไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๕๐ โดยเรียงลาํดับ
จากผไูดคะแนนมากไปหานอย กรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผสูมัครที่มาสมัครก่อนอยใูนลําดับท่ีดีกวา  
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

โรงเรียนบา้นไร่ จะประกาศรายชื่อผผูานการเลือกสรรได ตามลาํดับคะแนนท่ีสอบไดตามขอ ๗  
ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านไร่ 
๙. การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร  

โรงเรียนบา้นไร่ จะขึ้นบัญชีผผูานการเลือกสรรได โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาํหนด ๑ ป นับต้ังแตวันขึน้บัญชี หรือมีประกาศรับสมคัรในตําแหนงท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม ่แลวแตกรณี  
๑๐. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรมารายงานตัว  

การเรียกตัวผผูานการเลือกสรรไดมารายงานตัวเพือ่ทําสัญญาจางครัง้แรก ใหถือประกาศ 
ขึ้นบัญชีผผูานการเลือกสรรไดลําดับท่ี ๑ เปนการเรียกตัวผมูีสิทธิ์ไดรับการจัดทําสัญญาจางมารายงานตัว 
และจัดทําสัญญาจาง 

สําหรับการเรียกตัวผู้ผานการเลือกสรรไดท่ีขึ้นบัญชีไวมารับการจัดทําสัญญาในครั้งตอไป  
ในกรณีผผูานการเลอืกสรรไดลําดับท่ี ๑ ไมมารายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามระยะเวลาท่ีโรงเรยีนกําหนด 
หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่ จะมีหนงัสือเรียกตัวผผูานการเลือกสรรไดโดยตรงเปนรายบุคคลทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยท่ีูระบุไวในใบสมคัรกอนกําหนดวันรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับต้ังแต 
วันประทับตราของไปรษณียตนทางของจดหมายลงทะเบียนตอบรับท่ีเรียกใหมารายงานตัว  
 
 



๑๑. การมารายงานตัวและการจัดทําสัญญาจางผผูานการเลือกสรร  
ผผูานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านไร ่
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด จะถือว่าสละสิทธ์โดยไม่สามารถเรียกร้อง 

สิทธิ์ใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม 2561 
 
 
    
 
 

          (นางสาวสุจนิดา  อินวอ)  
                   ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านไร ่
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนบ้านไร่ 

-------------------------------  

ประกาศรับสมคัร      วันท่ี ๕ กรกฎาคม 2562  
 
รับสมัครคัดเลือก  วันท่ี 8 – 24 กรกฎาคม 2562                 
                                                                    ในวนัและเวลาราชการ  
 
ประกาศรายชื่อผมูีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร   วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562   
 
ทําการเลือกสรร      วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 
ประกาศรายชื่อผผูานการเลือกสรร    วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
 
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง     วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนบ้านไร่ 

( แนบทายประกาศโรงเรียนบ้านไร่ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม 2562 )  
---------------------------------  

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) ใหประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสังเกตการ
สอนและสัมภาษณ์ ดังตอไปนี ้
 

๑. ประวัติสวนตัว   ๒. บุคลิกภาพ   ๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ    
๔. การมีปฏิสัมพนัธ   ๕. เจตคติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครสําหรับเลือกสรรบุคคลเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏบิัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนบ้านไร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

1. ชื่อและนามสกลุ………………………………………………..……………………………………..….  
2. เกิดวันท่ี ……….…….เดือน…………………….พ.ศ.………….. ปจจุบันอาย ุ……….ป เดือน  
3. เกิดท่ีจังหวัด………….……………… สถานภาพ   โสด  สมรสแล้ว  หย่า 
4. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี (ตามทะเบียนบาน) ……………………………………………............................................................... 
……………………………………………………………………….……โทรศัพท ....................................................... 
5. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ชื่อ

คุณวุฒิ.................................................………วิชาเอก……….……………............................................... 
6. อาชีพปจจุบนั  .....................................................................................................................................................  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในใบสมัครขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวา ขอความ
ในใบสมคัรนีไ้มเปนความจริงหรอืคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 
ในการคัดเลือกและการบรรจุแตงต้ัง 
 

                                       ลงชื่อ………………………………….ผูสมัคร 
    (....................................................) 

ยื่นใบสมคัรวนัท่ี ........  เดือน....................… พ.ศ............. 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้ส่งใบสมคัรและหลักฐานไว้ 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ยังไม่ครบ เนื่องจากขาด.............................................. 
................................................................................................  
ลงชื่อ................................................เจา้หนา้ท่ีรับสมัคร 
(...........................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมคัรแล้ว เห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.......................................... 
....................................................................................... 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
(...........................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 

 




