
 

ประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน 

……………………………………………………………………… 

ด้วย  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก 
อุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงรับสมัครบุคคล โดยมี
รายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง 
ชื่อตำแหน่ง ครูช่วยสอน 
สาขาวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ 
จำนวน  ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง ๕ เดือน (ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน 

  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
ขอบข่ายงาน ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

    เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
     โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓) จัดการอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 

 ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อแห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานข้าราชการ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 2547 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖0 ปีบริบูรณ์ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือโรคตามท่ี ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้ 

  1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
       สังคม 

  2. วัณโรคในระยะอันตราย 
  ๓. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
  ๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดรายละเอียดปรากฏตาม ผนวก 

ก แนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

พรรคในการเมือง 
๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

๒.๖ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 

๒.๗ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามณร นักพรต นักบวช 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
ตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นต้ังแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม -  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร 

 1. ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษากำหนด 

 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ 
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีจะสมัครสอบ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ 
ฉบับ 

 3.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิด 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป  

 4.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ียังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา หรือหลักฐานแสดง
การยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ 



 5.  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อม
สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับตันฉบับทุกฉบับจะคืน 
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน 
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า 
คุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา จะไม่พิจารณาจ้าง 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมีได้ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://www.thaensilathip.ac.th/ และทางเฟซบุ๊ก โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อบจ.ขอนแก่น 

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 

 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย 
ภารกิจท่ีกำหนด (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา 09.00 น.

รายงานตัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อาคาร ๑ โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 
วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ต้ังแต่เวลา 

 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

- สอบปฏิบัติการสอน 
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความ    
  เหมาะสมกับตำแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 

 

 

๗. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 

    ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้
ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับท่ีสูงกว่า 

๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 จะประกาศรายช่ือผู้สอบได้ ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านทาง
เว็บไซต์ https://www.thaensilathip.ac.th/ และทางเฟซบุ๊ก โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อบจ.ขอนแก่น 

๙. การทำสัญญาจ้าง และเร่ิมปฏิบัติงาน 

 รายงานตัววันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และโรงเรียนจะทำสัญญาจ้าง ในวันท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 0๘.00 น. ณ ห้อง สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป หากผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกไม่
สามารถมารายงานตัวปฏิบัติหน้าท่ี ตามวันเวลา สถานที่กำหนด โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับท่ี
ต่อไปแทน 



๑๐. การยกเลิกสัญญาจ้าง 

 โรงเรียนมีสิทธิ ์ยกเลิกสัญญาจ้างก่อนหมดสัญญาจ้างได้ตลอดเวลา หากพบว่าผู ้ผ่านการ
คัดเลือกคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ทาง
โรงเรียนกำหนด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
 

      (นางสาวเบญญาภา  ชัยอ่ำเดชากุล) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ผนวก ก – 
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนแท่นศิลาทิพยศ์ึกษา 

เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ๑. ตำแหน่ง ครูช่วยสอน  วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์  จำนวน ๑  อัตรา 
  - อุตสาหกรรมศิลป์ 
  - การสอนด้านอุตสาหกรรมศิลป์มัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน 
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

…………………………………………………………. 
วันที่ ๑๘  - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐-

๑๖.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ทางเว็บไซต์โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เริ่มปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ  ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ 093-339-4451 
  หรือ https://www.thaensilathip.ac.th 
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