
  
  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

************************** 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรา
จ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต    จ านวน  ๑   อัตรา  โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการ
แทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)  จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรจ านวน  1   
ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
  1. ชื่อต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจัดจ้ำง (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้) 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสรร 
2.1  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ า ระดบัปริญญาตรี  
2.2  มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  
2.3  มีสัญชาติไทย   
2.4  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
2.5  มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลป่าแดง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

        2.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       2.7  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังหรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

        2.8  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
               2.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2.10  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   2.11  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  

 



3. กำรรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่  เขต 1  ตั้งแต่วันที่  8 - 12  เมษายน  2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
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   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 
    2. ส าเนาประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน จ านวน 1 ชุด 

  3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 30  วัน 

จ านวน 1 ฉบับ 
    6. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร ที่ฝ่ายการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    7. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู  จ านวน 1 ฉบับ 
    8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารตามข้อ 2,3,4,6,7 ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน  ค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
   3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  ว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง  ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด   อันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้  ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
   
                     4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำร
ประเมินสมรรถนะ 
   โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ  ในวันที่ 12  เมษายน  2555   ณ โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
   
                    5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 



   โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)  จะเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และ 
ประเมินผลจากผลการเรียนหรือประสบการณ์การผ่านงาน  โดยให้ผู้สมัครเตรียมรำยงำนผลกำรเรียนหรือผลกำร
ปฏิบัติงำนย้อนหลัง มำในวันประเมินสมรรถนะด้วย  ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 
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วัน/ เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม 
 13  เมษายน  2557 
    09.30 น. เป็นต้นไป 
 

1.สัมภาษณ์ 
2.ประเมินผลการเรียนหรือผลการ
ปฏิบัติงาน,ประสบการณ์ 
  

50  คะแนน 
50  คะแนน 
 

สถานที่สอบสัมภาษณ์และการรายงานผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน ใช้สถานที่ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

   

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   โรงเรียน บ้าน แม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนมากไปหาน้อย   ในวันที่  13  เมษายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
   

8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่ โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ในวันที่  
15  เมษายน  2557  เวลา   09.00  -  10 .00    น.   ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะ
เรียกคนที่ล าดับต่อไป     

 
ประกาศ  ณ  วันที่   8   เมษายน  พ.ศ.  2557 

        



 
                                                                                     สวุรรณ  หลายกิจพานิช 
                                    (นายสุวรรณ  หลายกิจพานิช) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
 
 
 



บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อต ำแหน่ง  รับสมัคร 
ในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 
ลงวันที่  8 เมษำยน  2557 

 
ต าแหน่ง อัตรา โรงเรียน วิชาเอก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน   จ้างเดือน 
ละ 15,000  บาท ใน
ปีการศึกษา 2557 
(1 เมษายน 2557  –  
30 กันยายน  2557 )  

1 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์
สงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แพร่ เขต 1 
 

ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา 
มีใบประกอบวิชาชีพครู  
มีความสามารถพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


