
~ 1 ~ 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวจ้างจากเงินนอกงบประมาณท าหน้าที่ครูผู้สอน  

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวจ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา เพื่อคัดเลือกต าแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดังกล่าวข้างต้น  
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

อัตราค่าจ้างเร่ิมต้นเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

กลุ่ม สาขาวิชาเอก ดังนี้  

  ๑. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิทีไ่ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๒.๕ มีประสบการณ์การสอน……………………………………………………………………………………….   
๒.๖ สามารถพิเศษอื่น ……………………………………………………………………………………………… 

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   ต้ังแต่วันที่  ……………………………………………….  (ในวันและเวลาราชการ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  053-441818  

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript)         จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)    จ านวน  ๑  รูป 
๔.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๗  แฟ้มสะสมผลงานและส่ือการสอน (น ามาในวันสมัครสอบ) 

/๕. การยื่น... 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
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 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  …………………………………………  ทางเว็บไซต์   

www.sps-school.com/ 

๗. วิธีการคัดเลือก 

 ๑.  สอบปฏิบัติ        ๗๐ คะแนน 
 ๒.  สอบสัมภาษณ์       ๓๐      คะแนน  

     รวมท้ังส้ิน    ๑๐๐      คะแนน 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนบ้านสันป่าสักจะด าเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ………………………  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 

๙. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม

เท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง   

 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันที่  ............................................................................ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี              

 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  ....................................................................  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  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 ผู้ได้รับ... 

  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
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 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ................................................................................................. 
 
 
                                     

                                                             (................................................................) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากเงินนอกงบประมาณท า หน้าที่ครูผู้สอน 
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โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 
     (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖3) 

๑. ประกาศรับสมัคร วันท่ี   2  มิถุนายน ๒๕๖3  

๒. รับสมัคร 
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ระหว่างวนัท่ี   4  มิถุนายน ๒๕๖3 – 
19 มิถุนายน ๒๕๖3 

 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 

 
ภายในวันท่ี  22 มิถุนายน ๒๕๖3 

๔. สอบปฏิบัติ 
-ความรู้ความสามารถขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี เวลา 
๐๙.๐๐ น. -๑๐.๐๐ น.) 
สอบสัมภาษณ์ 
-ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง(เวลา ๑๐.๐๐ น. 
– ๑2.๐๐ น.) 
 

ในวันท่ี 23  มิถุนายน ๒๕๖3  

๕. ประกาศผลการคัดเลือก 
 

ภายในวันท่ี    23  มิถุนายน ๒๕๖3 

๖. การท าสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ในวันท่ี    1  กรกฎาคม ๒๕๖3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


