
 
ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว  
*********************************** 

  ดวยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูผูสอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําส่ังคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2560  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

1. เปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2. เปนผูไดรับวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 
3. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2546  
2.   ตําแหนง คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะและจํานวนอัตราท่ีรับสมัคร 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง จํานวน
อัตรา 

อัตรา 
เงินเดือน 

คุณวุฒิการศึกษา / คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

1 ครผููสอน การบัญชี 
 
  

1 เดือนละ 9,000 บาท  
 

เปนผูไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมี
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 
 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
สาขาวิชาเอกการบัญชี หรือวุฒิ/สาขา/
วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออยางอื่นซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

2 ครผููสอน ชางเช่ือม 
 
  

1 เดือนละ 9,000 บาท  
 

เปนผูไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมี
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 
 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
สาขาวิชาเอกชางเช่ือม หรือวุฒิ/สาขา/
วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออยางอื่นซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

 
3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ต้ังแตวันท่ี  23-30 เมษายน 

2561 ในวันและเวลาราชการ   

 

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 1.  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด1 นิ้ว ถายมาแลว ไมเกิน  6 เดือน 

จํานวน1 รูป 



 2.  สําเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาไวชัดเจน จํานวน   1   ชุด 

 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน     1     ฉบับ 
 4.  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน      1    ฉบับ 
 5.  หนังสือรับรองแพทย ซึ่งเปนผลการตรวจรางกายมาแลวไมเกิน 30 วัน จํานวน   1   ฉบับ 
 6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 7. หนังสือรับรองวุฒิจาก ก.ค.ศ.  
 7.  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) จํานวนอยางละ   1    ฉบับ 
 8.  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)  จํานวน   1   ฉบับ 

(เอกสารตามขอ 2, 3, 4, 6, 7   ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํา
รับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย) 
 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก รายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวา
ดวยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
 
4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันท่ี  1 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ,www.csws.ac.th และ facebook โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
5.  วิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครจะตองเขารับการสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยวิธีการทดสอบและสอบ
สัมภาษณ   2 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00  น. เปนตนไป   
6.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในสอบแตละภาคตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ 
50 และคะแนนรวมท้ังส้ินไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยจัดลําดับผูสอบคัดเลือกไดคะแนนจากมากไปหานอย 
7.  การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก และทําสัญญาจาง 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ใน
วันท่ี  3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ,www.csws.ac.th และ facebook โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม และรายงานตัวทําสัญญาจาง ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 
 

   ประกาศ        ณ     วันท่ี       20    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2561 
 
 

        ลงช่ือ        
                     (นายบุญเทพ  พิศวง) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 เมษายน 2561 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว  
_____________________________________ 

 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กําหนดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว จํานวน    2  อัตรา  
รายละเอียดดังนี้ 
 1.    คุณสมบัติ   
  เปนผูไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สาขาวิชาเอกการบัญชีและชางเช่ือม หรือวุฒิ/สาขา/
วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออยางอื่นซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง 

2.          ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 
  1. การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2. มีทักษะปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชา 
  2. การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  4. การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  คาตอบแทน  9,000 บาท 
 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

วัน เวลา สมรรถะ คะแนนเต็ม 

2 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00 น.-10.00 น. 

ภาค ก  
1. ความรูความสามารถท่ัวไป และความรูเฉพาะตําแหนง   

 
50 คะแนน 

เวลา 10.00 น.-12.00 น. ภาค ข  
1. ประเมินทักษะความสามารถทางดานการสอน    (30 คะแนน)                                              
2. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  (20 คะแนน) 

                                                

50 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 
 
 
 

  



 
ใบสมัครลูกจางช่ัวคราว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

**************************************** 
 ช่ือ......................................................นามสกุล..................................................อายุ...........ป 
เกิดเมือ่วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............เช้ือชาติ...............สัญชาติ.............ศาสนา............... 
ช่ือบิดา...............................................นามสกุล........................................อาชีพ.................................. 
ช่ือมารดา...........................................นามสกุล........................................อาชีพ.................................. 
ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตําบล.........................อําเภอ.......................... 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท................................................ 
สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก............................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา........................................เม่ือวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ....................... 
ความรู/ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................. 
เคยทํางานท่ี.....................................................................................ตําแหนง....................................... 
 ขาพเจาขอสมัครคัดเลือกเปน................................................................................................. 
พรอมกันนีไ้ดสงเอกสารประกอบการคัดเลือก คือ 

(     )   สําเนาวุฒิการศึกษา  (     )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(     )   สําเนาทะเบียนบาน  (     )   สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
(     )   ใบรับรองแพทย   (     )   รูปถายจํานวน 1 ใบ 
(     )   อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 

ขาพเจาของรับรองวาขอความดังกลาวเปนจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ                                      ผูสมัคร 
            (                                          ) 
                                                                         ........./.............../............ 

 
สําหรับเจาหนาท่ี 

1. ยื่นใบสมัครเมื่อวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ........................ 
2. หลักฐานการสมัคร (    )  ครบ             (    )  ไมครบ   ขาด......................................................... 

ลงช่ือ                                  เจาหนาท่ี 
             (                                 ) 
                                                                                            ........./.............../............ 


	ลำดับที่

