
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนกังานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู 

********************* 
     ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านัก

การศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว   
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ช่วยครู จ านวน ๒ อัตรา ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็น
พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยครู  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๒ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑0,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
         - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา 

        - วิชาเอกเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
       ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดส าหรับ
ผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
       ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   ต้ังแต่วันท่ี  ๒๒ – 30  เมษายน  ๒๕๖๔  เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
      ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 



 
- ๒ - 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 พฤษภาคม  2564 ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๔         
สันป่าก่อ  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย, ทางเพจ facebook  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปา่ก่อ และทางเวบไซต์
โรงเรียน www.crms4.ac.th  

          ๗. วิธีการคัดเลือก 
      การสอบปฏิบัติการสอนในรูปแบบ Active Learning และสอบสัมภาษณ์ 
           ๘.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
       โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  5  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากอ่ 
           ๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
        ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
       ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันที่  7 พฤษภาคม  2564 

        ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
         วันท่ี  11  พฤษภาคม  ๒๕64  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งผู้ช่วยครูครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งผู้ช่วยครู ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญา
จ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
       ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 

           
 
                                                                        (นายธเนศพล  ต๊ิบศูนย์) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 
 

http://www.crms4.ac.th/


ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
พนักงานจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู 

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ลงวันที่  ๒3 เมษายน  ๒๕64 
................................................................................ 

 
23  เมษายน  ๒๕64   ประกาศรับสมัคร 
23 –  30 เมษายน  ๒๕64  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๑  พฤษภาคม ๒๕64   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
5  พฤษภาคม ๒๕64   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
7  พฤษภาคม ๒๕64   ประกาศผลการคัดเลือก 
11 พฤษภาคม ๒๕64   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
  

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



 

 
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  เลขที่........./.......... 

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
*************************************************** 

 
๑.    ช่ือ.............................................................................. นามสกุล.................................................................................... 
       สัญชาติ .................................................เช้ือชาติ...............................................ศาสนา................................................. 
๒.    เกิดวันท่ี............................ เดือน.................................................พ.ศ. ......................................................................... 
       อายุถึงวันสมัคร................................ปี.....................................เดือน.............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล...........................................อ าเภอ..........................................................จังหวัด.......................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................ ออก ณ ส านักงาน ................................................ 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี………..................เดือน..............................................พ.ศ. .......................... 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี………..….........เดือน..................................................    พ.ศ. ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...................................หมู่...................  ถนน.......................................ต าบล............................................. 
       อ าเภอ...............................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน..............................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................................................. 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................................................................ 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
       มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน คือ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นพนักงานจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปา่ก่อ วิชาเอก ..................................... 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (......................................................) 
                     ยื่นใบสมัคร วันท่ี ............... เดือน เมษายน พ.ศ. ๒564 

 


