
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  

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

ด้ วย  โรงเรียนพุทธิ โศภน  ส ำนักงำน เขตพื้ นที่ ก ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  1                      

มี ควำมประสงค์ จะด ำเนิ นกำรคั ด เลื อกบุ คคล เป็ นครูอั ตรำจ้ ำง ช่ัวครำว  ท ำหน้ ำที่  ค รูผู้ สอน                             

วิชำเอก คอมพิวเตอร์ โครงกำรปกต ิ  จ ำนวน  1  อัตรำ  

 ดังนัน้ อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /                 

ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๔๗  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๒๙ / 

๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจำ้งช่ัวครำว  

และเกณฑแ์ละวธิีกำรบริหำรงำนบุคคล / ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจำ้งเป็นครูอัตรำช่ัวครำว ท ำหน้ำที่ ครูผูส้อน 

วิชำเอก คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

  ๑.๑ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำที่ครูผูส้อน วิชำเอก คอมพิวเตอร์ โครงกำรปกติ

และท ำหนำ้ที่ธุรกำรวิชำกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำค่ำจำ้งเดือนละ 9,500 บำท/เดือน  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๒.๑  มีสัญชำติไทย 

  ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 

  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๔  เป็นผูม้ีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แหง่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ (เฉพำะต ำแหน่งครูอัตรำจำ้ง) 

  ๒.๖  เป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้   

   ๒.๗  ไม่เป็นผูพ้ิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรอื

จติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ข้ำรำชกำรทำงกำรเมอืง กรรมกำรพรรคกำรเมอืง หรือ

เจ้ำหน้ำที่พรรคในกำรเมอืง 

   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด          

ทำงอำญำ เว้นแตโ่ทษ ส ำหรับควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง                  

ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

   ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรอืหนว่ยงำนอื่น

ของรัฐหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

   ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภกิษุ หรอืสำมเณร นักพรต นักบวช 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ๓.๑  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำตรีสำขำคอมพิวเตอร์ 

  ๓.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญำตร ีตำมที่ ก.ค.ศ ก ำหนด   

  ๓.3  มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรอื หนังสือรับรองสทิธิ์ที่ออกโดยคุรุสภำ หรอื 

ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน (เฉพำะต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง) 

  ๓.4 เป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหนง่ 

  3.5 เป็นผู้มคีวำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 ๔.  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

  ๔.๑ ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน 

  4.2 ท ำหน้ำที่ธุรกำรวิชำกำร  

  ๔.3  งำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๕. การรับสมัคร 

  ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผูส้มัครขอและยื่นใบสมัครในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนทำงลิงก์ 

https://forms.gle/dA7G4FqKeMAmjTWA9   หรอื QR Code               ในระหว่ำงวันที่  25 – 29  

พฤศจกิำยน 2565 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

 ๖.๑  รูปถ่ำย ขนำด  ๑  นิว้  (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)  จ ำนวน  2  รูป  

 ๖.๒  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสอืรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัตแิล้ว และ                       

ใบรำยงำนผลกำรศกึษำ(Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน  ๑  ฉบับ (เฉพำะต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง) 

  ๖.๔  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ตอ้งหำ้มตำมกฎ 

ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๖.๖  หลักฐำนอื่นๆ เชน่ ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–นำมสกุล(ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑ ฉบับ  

https://forms.gle/dA7G4FqKeMAmjTWA9
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 ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ   ให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำหรับต้นฉบับทุกฉบับ                       

จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้อง

รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มคีุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจรงิ                  

และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง

ครบถ้วน   

  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอั นมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบ                    

ไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 

และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเท็จ 

โรงเรียนพุทธิโศภน จะไม่พิจำรณำจำ้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภำยหลังมไิด้ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

 กำรประกำศรำยชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้ำสอบคัดเลือกเรียงตำมล ำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก ำหนดวัน เวลำ 

สถำนที่ ในกำรคัดเลือก วันที่  29 พฤศจกิำยน   เวลำ 17.00 น. ทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก  

 โรงเรียนพุทธิโศภน จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์  Portfolio ประสบกำรณ์กำร

ท ำ งำน  (ค ะแน น เต็ ม  ๑ ๐ ๐  ค ะแน น ) ใน วั น ที่  3 0  พ ฤ ศ จิ ก ำย น   2 5 65  เว ล ำ  09.00 น .                           

ณ โรงเรียนพุทธิโศภน  โดยได้ก ำหนดกำรคัดเลือก ดังนี ้

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที ่30 พฤศจกิำยน  2565 

เวลำ 09.00 น. 

- สอบสัมภำษณ์  

- Portfolio  และประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

100 

 

 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 

  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน

พุทธิโศภน  จะน ำผลคะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก มำจัดเรียงล ำดับ โดยหำกมีคะแนนเท่ำกัน ให้ถือว่ำ                      

ผูม้ำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล ำดับที่สูงกว่ำ 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนพุทธิโศภน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  ได้ตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้                

ในวันที่ 30 พฤศจกิำยน  2565  ทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนพุทธิโศภน โดยเรียงล ำดับจำกผูท้ี่ผ่ำนกำรคัดเลือก  

ได้คะแนนสูงสุด ตำมล ำดับ 
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 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 

   โรงเรียนพุทธิโศภน  อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต 1        

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 

 ๑๒.๑ โดยใช้ประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก ของโรงเรียนพุทธิโศภน  

เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำง จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี 

ส ำหรับกำรเรียกตัว ในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรยีกตัวตำมล ำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 

 ๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นสุดสัญญำจ้ำง (สิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2565 ) จะด ำเนินกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนเมื่อผ่ำนกำรประเมนิผลปฏิบัติงำนแล้วจึงจัดท ำสัญญำต่อเนื่อง 

 ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมั คร                      

จะไม่พิจำรณำจัดจำ้งหรอืยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

        อนึ่ง  ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนท ำหน้ำที่ครูผู้สอน ถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงรำยเดือนจะไม่มีข้อ

ผูกพันที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจำ้งประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/ข้ำรำชกำร หำก

ผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงก ำหนด 

   

      ประกำศ ณ วันที่  25  พฤศจกิำยน  2565 

 

 

         

                                                                     ( นำยด ำรง      มำตี ๋) 

                            ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธิโศภน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ 

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

 

25 – 29  พฤศจกิำยน 2565  - รับสมัครสอบคัดเลือก ในรูปแบบออนไลน์ตำมลิงก์   

     https://forms.gle/dA7G4FqKeMAmjTWA9     

     หรอื QR Code   

 

29  พฤศจกิำยน 2565  - ประกำศรำยชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบคัดเลือกผำ่นเว็บไซต์ของโรงเรียน 

30 พฤศจกิำยน 2565   - สอบสัมภำษณ์ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่ 

  - ประวตัิกำรท ำงำน  ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ   

  - บุคลิกภำพ  และกำรวำงตน      

       - ควำมมปีฏิภำณ  ไหวพริบ เจตคติตอ่ควำมเป็นครู  

  - แฟ้มสะสมผลงำน  

30 พฤศจกิำยน 2565   - ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรคัดเลือกผำ่นเว็บไซต์ของโรงเรียน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/dA7G4FqKeMAmjTWA9

