
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน 

(ฉบับที่ 24/2565) 
................................................................ 

 ด้วย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต าบลบ้านขาม อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ต าแหน่ง  
ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และงานอ่ืน ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีรายละเอียดต าแหน่ง การรับสมัคร ดังนี  
 

 1. ต าแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน จ านวน 1 อัตรา ดังนี  
  1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    อัตราเงินเดือน  12,000  บาท 
  

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
2.1 คุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
 3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่ก าหนด 

ไว้ในกระทรวงศึกษาธิการที่ขอใช้โดยอนุโลมที่เปิดรับสมัคร มีพื นฐานทางวิชาชีพครู และมีหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จการศึกษาภายใน
วันที่เปิดรับสมัคร 

 2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ 
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

 3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

  
 



 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั งนี เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับอย่างละ 1 ชุด ตามรายการดังนี  
 1) ใบสมัครตามที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยก าหนด 
 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 
 3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน 1 ชุด (ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชี) 
 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
 5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ชุด 
 6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ ว จ านวน 3 แผ่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 7) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) 
 8) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลีย่นชื่อตวั ชื่อ-สกลุ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 9) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหนว่ยงานหรือสว่นราชการ (ถ้ามี) 
 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี  
ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 
2565 - 6 มกราคม 2566 ตั งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162  
 

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
      โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงาน วันที ่7 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หน้าห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุ 
ขามแก่นพิทยาลัย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  
โทรศัพท์ 0-4343-6126 หรือทางเว็บไซต์ www.ptpschool. ac.th 
 

6. วิธีการสรรหา 
      จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ ์ในวันที่ 9 มกราคม 2566   
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย (ในวันสอบสัมภาษณ์ให้น าหลักฐาน 
ผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง มาพร้อมด้วย) 
 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
  
 
 



 8. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหา 
      ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
หน้าห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้  
ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท ์0-4343-6126 หรือ www.ptpschool.ac.th 
 

 9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
 9.1 การขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่าน 
การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  
 9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาก าหนดให้บัญชีมีอายุ 22 เดือน 22 วัน นับตั งแต่วันที่ประกาศ
ขึ นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา  
 

 10. การรายงานตัว และท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 10 มกราคม  
2566 ตั งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยท าสัญญา
จ้างเหมาบริการ 2 เดือน 22 วัน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 10 มกราคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 

  อนึ่ง ส าหรับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในครั งนี  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครที่ก าหนดไว้ หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอสงวนสิทธิในการสรรหาและท าสัญญาจ้าง  
และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   20  ธันวาคม   พ.ศ.  2565 
 
 

 
(นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ptpschool.ac.th/


 


