
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1  อัตรา ค่าจ้างรายเดือน  9,0๐๐ อาศัยอำนาจตาม
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,0๐๐ บาท) 
       - สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน  ๑   อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  วิชาเอกพลศึกษา 
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  3.3 มีความสามารถในด้านกีฬาทุกประเภท 
  3.4 มีความสามารถในการฝึกสอนและควบคุมนักเรียนในด้านกีฬา 



        ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
อำเภอแม่ทา  จั งหวัดลำพูน  (สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่  https://www.maetha.ac.th หรือ   
facebook : โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลำพูน) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – วันที่ 5 พฤษภาคม  2564  
เวลา 08.30 – 15.30 น.  (ไมเ่ว้นวันหยุดเวลาราชการ)  
        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร  

 ๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๕  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ  
 ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๓๕ ) 
(หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครมาทางไปรษณีย์หรือทาง E-mail ให้ลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และถือฉบับจริงมาวันสอบคัดเลือก) 
 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
  ๖.๑  ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมหรือดาวน์โหลดจาก 

link ที่ประกาศรับสมัคร 
6.2  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ

ป้องกันและลดการแพร่ระบาดผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้หลายวิธี ดังนี้  
(1) ยื่นไดด้้วยตนเอง ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
(2) ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่  โรงเรียนแม่ทาวิทายาคม 291 หมู่  3     

ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  51140  
(3) ยื่นผ่านทาง E-mail: mts51140@gmail.com   

โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อ
สำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกรายการ  

           ๖.3  ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร  
 

          ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  ณ  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และ
ผ่าน website โรงเรียน https://www.maetha.ac.th หรอื facebook : โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลำพูน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maetha.ac.th/


 ๘.  วัน   เวลา    และวิธีการคัดเลือก 
          โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่   10  พฤษภาคม  25๖4    
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตามกำหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 

วัน  เดือน  ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

10  พฤษภาคม  2564 
09.00 น. – 10.00 น. 

 
 

ภาค ก. 
วิชาความรอบรู้ 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา  
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง(วิชาเอกพลศึกษา) 

(3๐)   
(10) 
(10) 
(10) 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

๑0.3๐ น. – 11.30 น. 
 
 
 

ภาค ข. 
ประเมินการสอน 
ประเมินสมรรถนะ  
 

(4๐)   
(3๐) 
(10) 

 

 
 

สอบสอน 
ประเมินเอกสาร 
(แฟ้มสะสมผลงาน) 

๑1.3๐ น. – 12.0๐ น. ภาค ค. 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  

(30)   
(3๐)     

 
สัมภาษณ์,สังเกต 

๙.  สถานที่สอบ 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  

 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการตัดสินการคัดเลือก 
        ๑๐.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน  การประเมิน
เอกสาร การสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนน
สมรรถนะ  ภาค ก.  มากว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะภาค ข.  
มากว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  ถ้าหากคะแนนรวมยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะภาค ค. มากว่าอยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า  และถ้าหากคะแนนยังเท่ากันอีกจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) 
        ๑๐.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนสูง
ลงมา  ภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2564  ณ  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และผ่าน website โรงเรียน 
https://www.maetha.ac.th หรือ facebook : โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลำพูน 
     

 ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่  14  พฤษภาคม  2564             
เวลา ๐8.๐๐ - 15.00 น. ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
     ๑๑.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

       ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                   ๑๑.๔ การจ้างครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 



  ๑๑.๕ ผู้ ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง         
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม                         
ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น  

 

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ   ณ   วันที่    16  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
                                                           
 

                (นายสนั่น   สิงห์ไผ่) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
 
    
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
โทรศัพท์. 053 – 976 296  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 

ตามประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม   ลงวันที่  16  เมษายน  25๖4 
................................................................................ 

 
 วันที่ 16  เมษายน  2564                      ประกาศรบัสมัคร 
 วันที่ 19 เมษายน – 5 พฤษภาคม ๒๕๖4  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – 15.3๐ น.) 
 วันที่ 7  พฤษภาคม  2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564   สอบคัดเลือก  ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564   ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564         รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
       (เวลา ๐๘.0๐ – 15.00 น.) 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564   เริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน 
ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  จำนวน 1 อัตรา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม   ลงวันที่   16 เมษายน  พ.ศ. 25๖4 
 

ตำแหน่ง 
คุณวุฒิ/วิชาเอกท่ีรับ

สมัคร 

อัตรา
ค่าตอบแทน/

เดอืน 
สถานศึกษาที่จดัจ้าง 

จำนวนอัตรา
ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

 
1. ครูผู้สอน 
 
 

 
ปริญญาตรี/พลศึกษา 
 

 
9,000  บาท 

 
 

 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

 
 

 
1 อัตรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง   
                    โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
 1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว).......................................................................................................................... 
 2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี....... ..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
 3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก............................................................................... 
      จากสถานศึกษา ..............................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ................................... 
 5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต..................จังหวัด.................. 
 6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ............. .............จังหวัด...........................
 รหัสไปรษณยี์......................................โทร.............................................................  
 7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย       หย่า 
 8. ชื่อสามี/ภรรยา....................................................................................อาชีพ............................................................ 
 9. ชื่อบิดา..................................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
 10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 สำเนาบัตรประชาชน    ใบรับรองแพทย์ 
 สำเนาทะเบียนบ้าน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า
 รับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
 ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
                    (..........................................................) 

             วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................  
  

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................ 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 

เลขประจำตัวสอบ...................... 


