
      

 
     

 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 

---------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างท า
หน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1.1  ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เงินเดือน 6,000 บาท จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้   
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้
ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ   

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหห้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีหจรักและมุ่งมั่นที่จะท างานหนสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
(2) ครุศาตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(3) เป็นผู้ได้รับหบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ 

วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.2  ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย เงินเดือน 6,000 บาท  จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้   
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ   

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหห้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



(4) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีหจรักและมุ่งมั่นที่จะท างานหนสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
(2) ครุศาตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(3) เป็นผู้ได้รับหบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ 

วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.  การรับสมัคร 
 2.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับหบสมัครและยื่นหบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา  
09.00 - 16.00 น.  
 2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมหบสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง 
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป (หห้เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย) 

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 

  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
  (5) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
ส าเนา จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  หนหลักฐานที่หช้หนการสมัครไม่ตรงกัน)  หลักฐานตามข้อ     
(2)   – (5) หห้ส าเนาเอกสารทุกฉบับหห้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่า ถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 
3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายหนวันที่  25 พฤษภาคม  2563                 
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 
 
4.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     

เวลา วิชาที่สอบ คะแนน 

๐๙.๐0 – 1๕.๐0 น. 

 

- ปฏิบัติการสอน                                   (5๐ คะแนน) 
- สัมภาษณ์                                         (5๐ คะแนน) 

100 

รวม 10๐ 
 
5.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 จะด าเนินการคัดเลือก หนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 



6.เกณฑ์การตัดสิน 
            ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย หนกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหห้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนปฏิบัติการสอน 
มากกว่าเป็นผู้อยู่หนล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนปฏิบัติการสอนเท่ากันอีกหห้ผู้ ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่า
เป็นผู้อยู่หนล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนสัมภาษณ์ เท่ากันอีก หห้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่หนล าดับ
ทีสู่งกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิหด ๆ มิได้ 
 
7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ภายหนวันที่ 29  
พฤษภาคม 2563  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 

 
8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 หห้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างหนวันที่ 1 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่
เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  
 8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ
หห้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศหห้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอน
ภาษาไทย ต้องรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนด เวลา ที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาไทย ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีหดๆ 
ทั้งสิ้น 
  

จึงประกาศหห้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่ 15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
                                                        ลงชื่อ 
 
                  
                                                                    ( นายเจริญ  นันไชยวงค์ ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 
 

 
 

 



ก าหนดการคัดเลือก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาไทย 
โรงชุมชนบ้านสบเปา  อ าเภอพญาเม็งราย 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 
................................... 

  
  วันที่   18-22 พฤษภาคม  2563   รับสมัคร  

วันที่   25      พฤษภาคม  2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  วันที่   27        พฤษภาคม  2563   สอบสัมภาษณ์    
  วันที่   29      พฤษภาคม  2563   ประกาศผลการคัดเลือก 
  วันที่   1      มิถุนายน    2563   ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 
   

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

 



 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................ .......................................... 
2. เกิดวันที่.................เดือน....................................................พ.ศ..........................อายุ.................ป.ี.............เดือน  
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก............................................... ....... 
    จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันที่ ..........เดือน........................พ.ศ......... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................... ....... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................ออกให้ ณ อ าเภอ..........................จังหวัด................ 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ต าบล.....................อ าเภอ..........................จังหวัด......................... 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร...................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................. (ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน   
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
               (....................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 
 

 

 


