
 

 

 
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณนุิยม) 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน 

******************************* 

 ด้วย โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)  อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 
04009/3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 
29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)  โดยใช้งบประมาณรายได้สถานศึกษา 
- สาขาวิชาภาษาจีน    จ านวน 1 อัตรา 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผูมี้คุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.2 เป็นผู้ท่ีได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา มีหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ทางภาษา โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ต้ังแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2563       
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
 
 
 



4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1 ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง    จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง     จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)      จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน 1 รูป 
4.7 ใบรับรองแพทย์ 

 
5. การยื่นใบสมัคร 

5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมาย ลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทท่ีติดต่อได้แน่นอน 

5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 28 กันยายน 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
 

7. วิธีการคัดเลือก : การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)  จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 
29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 
 

9. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน

จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หาก
ยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับฉลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง     
ลงมา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563  

 
 
 
 
 
 



10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  10.1   ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง   

     - วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
   10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้มารายงานตัว 
ตามวัน เวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
  10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจ
ส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน ผลการ
คัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

จึงประกาศให้ทราบกันโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายเชาวเร  กันอิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


