
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๑  อัตรา  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
ของโรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ท่ี ศธ  ๐๔๐๐๙/ ๔๕๖๒  ลง
วันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๕๑๒ / ๒๕๕๙  ส่ัง 
ณ วันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จ านวน  ๑  อัตรา  (อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท/คน )  ดังนี้ 

    ๑.๑ สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีส าเร็จการศึกษา
ภายในวันท่ีปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือมาขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครได้ท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  ต้ังแต่วันพุธที่ 15 
กันยายน  2564 ถึงวันอังคารท่ี 21 กันยายน  2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (ให้น าเอกสารตัวจริงมาในวันสอบคัดเลือกด้วย)  

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
       4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ซึ่งแสดง
สาขาวิชาท่ีจะสมัคร         จ านวน  1  ฉบับ 
  ๔.๒  ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)     จ านวน  1  ฉบับ 
       4.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
                 4.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
                 4.๕  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จ านวน  1  ฉบับ 
                 4.๖  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ  
                 4.๗  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  ๓  รูป 
                 4.๘  ใบรับรองแพทย์  (ฉบับจริง)      จ านวน  1  ฉบับ 

  5.  การยื่นใบสมัคร 
 5.1  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันอังคาร ท่ี  21 กันยายน 2564 ผ่านทาง 
เพจโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สอบถามได้ท่ี 0๕๓-๗๖๙๒๑๔ , 093-261-9964 
           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี 
ครูผู้สอน  โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครไม่เกินจ านวนใน
ต าแหน่งที่รับสมัคร จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธท่ี 22 
กันยายน 2564 และประกาศผลสอบภายในวันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน 2564  
 

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ วิธีการคัดเลือก สถานท่ีสอบ 
วันพุธ ท่ี  

22 กันยายน 
๒๕๖4 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑) ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการ
เรียนการสอน จิตวิทยา การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การพัฒนาผู้เรียน 

สอบข้อเขียน ห้องสานฝัน 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ห้องสานฝัน 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีเลขประตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันจันทร์ท่ี 
27 กันยายน 2564   เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  ส าหรับ
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียก
ตัวมาท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 2564 - ๓1 มีนาคม  2565 ส่วนใน
ปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 



 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564 
                           
         

 
 
 

                                                     (นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม ฯ 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ลงวันท่ี 14 กันยายน ๒๕๖4) 
 

1. รับสมัคร ต้ังแต่วันพุธท่ี 15 – ถึงวันอังคารท่ี 21 กันยายน 
๒๕๖4 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  ภายในวันอังคารท่ี 21 กันยายน ๒๕๖4 
3. สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความสามารถในวิชาสังคม ฯ 
- มาตรฐานวิชาชีพครู 
(๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) 
สอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบบุค ลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ

วิสัยทัศน์ และผลงานต่าง ๆ 
(๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

 
 

วันพุธ ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

4. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23  กันยายน ๒๕๖4  
5. รายงานตัวและท าสัญญาการจ้าง วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน ๒๕๖4 
6. เร่ิมปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน๒๕๖4 

 
                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).............................................................................................. 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก....................................................................... 
    จากสถานศึกษา ............................................................จบการศึกษาเมื่อวันท่ี...........เดือน...........พ.ศ............ 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร.............................................................  
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.............................................................. 
9. ช่ือบิดา.............................................................. ช่ือมารดา...................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
ส าเนาใบปริญญาบัตร  ใบแสดงผลการเรียน  ส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรองแพทย์  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการ
คัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
             (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 

 



 


