
 
 
 

ประกาศโรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา 
เร่ือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ครูผูส้อน 

ดว้ยโรงเรียนถ่ินโอภาสวทิยา    เลขท่ี  1 หมู่ 11 ต าบลบา้นถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพื่อจดัจา้งเป็น
ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ จ านวน  1  อตัรา โรงเรียน จึงประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก
บุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ท าหนา้ท่ีครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 

1. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
     1.1 สาขาวชิาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อตัรา ( อตัราค่าจา้งเดือนละ 8,000 บาท ) 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 

           ต าแหน่งครูผู้สอนสาขาคณติศาสตร์ 
    2.1  เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุปริญญาตรีดา้นคณติศาสตร์ 

   2.2  มีประสบการณ์การสอนคณติศาสตร์ 
     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

    2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช  
 3.  วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัครสอบคัดเลอืก 
      ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือก ใหข้อรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้โรงเรียนถ่ินโอภาส
วทิยา    เลขท่ี  1 หมู่ 11 ต าบลบา้นถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่  ตั้งแต่วนัที ่ 19 มีนาคม  2561 ถึงวนัที ่1 
เมษายน  2561  ไม่เว้นวนัหยุดราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ 089-6314620 

4.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่สมัครสอบจะต้องน ามายืน่ในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบตัรหนงัสือรับรองคุณวฒิุท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้ และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซ่ึงแสดงสาขาวชิาท่ีจะสมคัร พร้อมฉบบัจริง   จ านวน  1  ฉบบั 
      4.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง     จ านวน  1  ฉบบั 
                  4.3  ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง      จ านวน  1  ฉบบั 
                  4.4  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถา้มี)     จ านวน  1  ฉบบั 

     4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  น้ิว  จ  านวน  3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
                   4.6  ใบรับรองแพทย ์   



  5.  การยืน่ใบสมัคร 
5.1  ผูส้มคัรจะตอ้งรับ และยื่นใบสมคัรสอบดว้ยตนเอง  และตอ้งกรอกรายละเอียดในใบสมคัร 

ใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 
         5.2  ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณียไ์วใ้นใบสมคัร 
                   5.3  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรใหเ้รียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

          6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืก 
      ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกภายในวนัท่ี 1  เมษายน 2561 ณ โรงเรียนถ่ินโอภาส
วทิยา    เลขท่ี 1 หมู่ 11 ต าบลบา้นถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่  
               7.  หลกัสูตร และวธีิการคัดเลอืก 
        หลกัสูตร และวธีิการรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวท าหนา้ท่ี 
ครูผูส้อน ปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตรการสอบคดัเลือกแนบทา้ยประกาศน้ี 

   8.  วนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
        โรงเรียนถ่ินโอภาสวทิยา จะด าเนินการสอบขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวนัท่ี 2  เมษายน
2561        สถานท่ีสอบคดัเลือกโรงเรียนถ่ินโอภาสวทิยา เลขท่ี 1 หมู่ 11 ต าบลบา้นถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ 
จงัหวดัแพร่  ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วนัที ่2  เมษายน 2561 
09.00 น. – 12.00 น. 

 
 

13.00 น.  เป็นตน้ไป 

     สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 
2. สอบภาคปฏิบติั 

       
      สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
30 

 
20 

 

 
 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการสอบคัดเลอืก 
      9.1 ผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวมสอบขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมกนัเท่ากนั จะจดัล าดบัท่ีโดยใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนผลการสอบขอ้เขียนมากกวา่อยู่
ในล าดบัท่ีดีกวา่ หากยงัไดค้ะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิการสุ่ม (จบัสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง       
             9.2 จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ 9.1 เรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวนัท่ี 4  เมษายน 2561   นบัตั้งแต่ประกาศผลการสอบคดัเลือก แต่หากมีการสอบคดัเลือกใน



ต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่  บญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกคร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก ตั้งแต่วนัประกาศผลการสอบ
คดัเลือกคร้ังใหม ่และผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 
 (1)  ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกไปแลว้ 
                           (2)  ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิในการจา้ง 
                           (3)  ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามก าหนด 

    10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลอืก/เงื่อนไขการจ้าง 
        10.1 จะด าเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ เรียงตามล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือก ผูผ้า่นการประเมินตามล าดบั จะไดรั้บการจดัท าสัญญาจ้าง  
ในวนัที ่1  พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา   
        10.2 ผูไ้ดรั้บการจดัท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนต าแหน่งครูผูส้อน ตอ้งไปรายงาน
ตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ต าแหน่งครูผูส้อน  ตามก าหนด  ถา้พน้เวลาดงักล่าวจะ
ถือวา่สละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย  
           10.3 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มีขอ้ผกูพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรือขา้ราชการ  หากผูใ้ดประสงคจ์ะบรรจุ
เป็นพนกังานราชการ หรือขา้ราชการตอ้งด าเนินการสมคัร และสอบแข่งขนั หรือสอบคดัเลือกตาม
หลกัเกณฑว์ธีิการ และเง่ือนไข ตามล าดบั 
                  10.4 ผูไ้ดรั้บการจา้งปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ในกรณีระหวา่งปีงบประมาณการจา้ง  หากปรากฏวา่
เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการ
จา้ง อาจสั่งเลิกจา้ง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ โดยไม่มีเง่ือนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด 
ๆ ทั้งส้ิน  
        10.5 ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผูส้มคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คดัคา้นไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
 
      จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 18  มีนาคม   พ.ศ. 2561 
                                   

                                                                                                                   
                                                                                      (นางวาสนา   ส าเนียง) 
                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนถ่ินโอภาสวทิยา 
 



 

ปฏทินิการด าเนินการคดัเลอืกบุคคลเพือ่จ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนคณติศาสตร์ 
โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา 

********************************** 
 
วนัท่ี  19  มีนาคม – 1  เมษายน   2561                      - ประกาศรับสมคัร 
วนัท่ี  19  มีนาคม – 1  เมษายน   2561             - รับสมคัร  
วนัท่ี  1   เมษายน  2561      - ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก 
วนัท่ี  2  เมษายน 2561          - ด าเนินการคดัเลือก 
วนัท่ี  4  เมษายน 2561     - ประกาศผลการคดัเลือก 
วนัท่ี  1  พฤษภาคม 2561      -  รายงานตวั/ท าสัญญาจา้ง 
วนัท่ี  2  พฤษภาคม 2559     - เร่ิมปฏิบติังาน 
 
 

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

 
 

หลกัสูตรการคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าทีค่รูผู้สอนคณติศาสตร์ 
------------------------------------------ 

1. ความรอบรู้ ความสามารถทัว่ไป ท าการสอบข้อเขียน       80  คะแนน ดงัน้ี 
1.1 ความรอบรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์   50   คะแนน 
1.2       สอบภาคปฏิบติั   30  คะแนน 

 
2 การสอบสัมภาษณ์        20   คะแนน 
 
 
                                          ................................................................. 


