
 
ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครข้ัูนวิกฤต 

******************** 
 
  ด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต ตาม
แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 53/2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันท่ี  
8 กรกฎาคม  2546  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ี 
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546  

4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
 
2.   ตําแหน่ง คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะและจํานวนอัตราท่ีรับสมัคร 
ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน่ง จํานวน
อัตรา 

อัตรา 
เงินเดือน 

คุณวุฒิการศึกษา / คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง 

1 ครผูู้สอน  1 เดือนละ 15,000 บาท  
 

เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตร ีและมี
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 
 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
สาขาวิชาเอกภาษาจีน หรือวุฒิ/สาขา/
วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

 

3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งแต่วันท่ี  22-30 ธันวาคม  

2558 ในวันและเวลาราชการ   
 
 
 



3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
 1.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด

จํานวน1 รูป 
 2.  สําเนาใบประกาศนียบัตร 

สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน จํานวน
 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 4.  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน
 5.  หนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 
 6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
 7. หนังสือรับรองวุฒิจาก ก
 7.  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ
 8.  หนังสือรับรองการผ่านงาน 

(เอกสารตามข้อ 2, 3, 4, 6, 7   ให้นําฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํา
รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูก
ด้วยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําห
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จะประกาศรายชื่
5.  วิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก  
สัมภาษณ์   ในวันท่ี  4 มกราคม 2559
6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และทําสัญญาจ้าง
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดั
วันท่ี  5 มกราคม 2559 และรายงานตัว
30 กันยายน 2559  
 
 

   ประกาศ      
 
 

     
     
     
 
 

หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว

สําเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน จํานวน   1   ชุด 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน     1     ฉบับ 
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน      1    ฉบับ 
หนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 30 วัน จํานวน
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ถ้ามี) จํานวน 
หนังสือรับรองวุฒิจาก ก.ค.ศ.  
สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ   1    ฉบับ 
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน   1   ฉบับ 

ให้นําฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํา
รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย) 

เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า 

ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําห

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี  

ครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม  โดยวิธีการทดสอบ
2559 เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป   

จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ 
การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และทําสัญญาจ้าง 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง ในวันท่ี 6 มกราคม 2559 ปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 

      ณ     วันท่ี       22    เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 255

    ลงชื่อ 
                 (นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  6 เดือน 

และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี

วัน จํานวน   1   ฉบับ 
จํานวน 1 ฉบับ 

ให้นําฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํา

ในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ใน

ต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 

เวลา  สถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
ในวันท่ี  31 ธันวาคม 2558  

ทยาคม  โดยวิธีการทดสอบและสอบ

องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เกินร้อยละ  60 

บคะแนนจากมากไปหาน้อย ใน
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 6 มกราคม ถึง 

2558 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครข้ัูนวิกฤต 

_____________________________________ 
 

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กําหนดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต  จํานวน    1  อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 
 1.    คุณสมบัต ิ  
  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สาขาวิชาเอกภาษาจีน หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

2.          ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
  1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  2. มีทักษะปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา 
  2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ค่าตอบแทน  15,000 บาท 
  ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่วันท่ี  6 มกราคม  - 30 กันยายน 2559 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
วัน เวลา สมรรถะ คะแนนเต็ม 

4 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 น.-11.30 น. 

ภาค ก  
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้เฉพาะตําแหน่ง   

 
50 คะแนน 

4 มกราคม 2559 
เวลา 13.00 น.-15.00 น. 

ภาค ข  
1. ประเมินทักษะความสามารถทางด้านการสอน    (30 คะแนน)                                            
2. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  (20 คะแนน) 

                                                

50 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
****************************************

 ชื่อ......................................................
เกิดเม่ือวันท่ี..........เดือน.....................
ชื่อบิดา...............................................
ชื่อมารดา...........................................
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี..................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์
สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.............................................................................................
วุฒิการศึกษา........................................
ความรู/้ความสามารถพิเศษ..........................................................................
เคยทํางานท่ี.....................................................................................
 ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเป็น
พร้อมกันนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก คือ

(     )   สําเนาวุฒิการศึกษา 
(     )   สําเนาทะเบียนบ้าน 
(     )   ใบรับรองแพทย์  
(     )   อ่ืน ๆ ...........................................................................................................................
  

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
 
    
    
                                                        

 

1. ยื่นใบสมัครเม่ือวันท่ี...............เดือน
2. หลักฐานการสมัคร (    )  ครบ             

    
                                                                                            

 

 

ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
**************************************** 

.............................นามสกุล..................................................อายุ
....................พ.ศ............เชื้อชาต.ิ..............สัญชาต.ิ............ศาสนา

...............................................นามสกุล........................................อาชีพ..................................
.....................................นามสกุล........................................อาชีพ..................................

..................หมู่ท่ี...................ตําบล.........................อําเภอ..........................
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศัพท์................................................

...............................................................................................................
........................................เม่ือวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ.......................

..................................................................................................................
.....................................................................................ตําแหน่ง.......................................

ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเป็น.................................................................................................
พร้อมกันนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก คือ 

  (     )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
  (     )   สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

  (     )   รูปถ่ายจํานวน 1 ใบ 
...........................................................................................................................

ว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ                                      ผู้สมัคร
         (                                          )

                                                ........./.............../............

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

เดือน.........................พ.ศ........................ 
ครบ             (    )  ไม่ครบ   ขาด...............................................

                 
 ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าท่ี

          (                                 
                                                                                            ........./.............../............

 

อาย.ุ..........ป ี
ศาสนา............... 

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

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

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

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

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

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 

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

ลงชื่อ                                      ผู้สมัคร 
(                                          ) 

............../............ 

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

ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าท่ี 
         ) 

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


