
 
  

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน 

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

  ด้วย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  อำเภอเชียงแสน       
จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาภาษาไทย            
ดังนั้น จึงอาศัยคำสั่งมอบอำนาจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  ๓  ที่  ๒๙/๒๕๔๖  เรื่อง  
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู ้สอน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื ่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็น             
ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
  ๑.๑ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 
   ๑.๑.๑ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๑.๑.๓ มีประสบการณ์ด้านการสอน 

  

           ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
      ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
      ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
      ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ            

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
       ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
        ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ     
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 



 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

   ๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร 
   ๒.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒.๓ มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สมัคร 
   ๒.๒.๔ มีประสบการณ์ในด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู ้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื ่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕      
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  ในวันและเวลา
ราชการ  ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องธุรการ 
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป 

                     ๓.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้    จำนวน ๑ ชุด 

๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
                               ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
                               ๓.๒.๕ หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน  ๓๐  วัน 
จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๖ วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   ๓.๒.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๒.๘ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี) 
   ๓.๒.๙ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    
จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
   ๓.๒.๑๐ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

  ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก  รายละเอียดต่าง  ๆ    ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

 



 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และ 
ไม่มีสิทธิ ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที ่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ณ  บอร์ดหน้าห้องธุรการ และทาง  
www.rpg15.ac.th  และเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป    
ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)   
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

๕.๑ สอบภาคข้อเขียน 
๕.๒ สอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน) 
๕.๓ สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 

 

วัน/ เวลา วิธีการประเมิน คะแนน(เต็ม) 
๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๑. สอบภาคข้อเขียน 
๒. สอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน) 
๓. สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 

๕๐ คะแนน 
๒๕ คะแนน 
๒๕ คะแนน 

  รวม ๑๐๐  คะแนน 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐  

 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเร ียนจะประกาศรายช ื ่อผ ู ้ผ ่านการค ัดเล ือกตามลำด ับคะแนนมากไปหาน้อ ยในว ันที่                     
๔  กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ หรือทาง  www.rpg15.ac.th  หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์               
๐๘๑-๙๕๐๓๕๔๑,๐๕๓-๗๗๗๑๐๕ 
 

 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู ้ผ ่านการคัดเล ือกลำดับที ่ ๑ จะต้องทำสัญญาจ้างที ่ โรงเร ียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕            
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ในวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น. พร้อมผู้ค้ำประกัน(ข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ) และพร้อมปฏิบัติงาน ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕   

   
  ลงชื่อ 

                                       

( นายกัมพล  ไชยนันท์) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ 

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

http://www.rpg15.ac.th/
http://www.rpg15.ac.th/


 
 

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร 
ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

ลงวันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ตำแหน่ง วุฒิ/สาขา/วชาเอก จำนวน อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 
๑.ครูผู้สอน ภาษาไทย 
 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑ อัตรา 
 

 

๘,๕๐๐ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


