
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา  อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 1 
อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
  
         ๑.  ชื่อต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร 
               1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราค่าจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  จ านวน 1 อัตรา  
               1.2 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย, ประถมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ  
                     หรือไม่ระบุวิชาเอก 
               1.3 อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน ) 
  
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ มีสัญชาติไทย  
     2.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค/ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค/ก.ค.ศ.ก าหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
  2.7 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                     2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐ 
                     2.10 ไม่เป็นพระภกิษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา  
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2563  ต้ังแต่เวลา  ๐9.00 – 16.00 น.             
เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม โทร 086-1939848  (ผอ.กัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร)            
093-2731003 (ธุรการโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา) 



 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

  การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน    พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  16 มิถุนายน  ๒๕๖3 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 
วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
 

        ๕๐ 
 
 

50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา จะด าเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่    22  มิถุนายน  ๒๕๖3 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันท่ี   25 มิถุนายน 2563 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี 28   เมษายน    พ.ศ. ๒๕63 

 
 

                          .............................        
                                                                   ( นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 
                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทนิการด าเนนิการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครผูู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเดน่วทิยา  ลงวนัที่  28 เมษายน 2563 

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

1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2563  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
16 มิถุนายน 2563    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
18 มิถุนายน 2563    สอบข้อเขียน  
19 มิถุนายน 2563             สอบสัมภาษณ์  
20 มิถุนายน 2563    ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
22 มิถุนายน 2563                                     ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
25 มิถุนายน 2563                                     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน  เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

…………………………………………………………. 
 

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 าเรจ็การศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ีครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 
 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน....................  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 
 
 

 


