
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

รอบที่ ๒ (ขยายเวลารับสมัคร) 
********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่
ครูผู้สอน  ดังนี ้

๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
             อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐  บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

- ครูสอนเอกปฐมวัย  จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  สวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดให้ 
- อาหารกลางวัน (ฟรี)
- บ้านพักพร้อมน้ า-ไฟฟ้า- อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน (ฟร)ี
- สามารถสมัครสอบบรรจุในหน่วยงานต่าง ๆ ได้

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.๒ มีสัญชาติไทย 
๓.๓ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน        

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๓.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรค

การเมือง 
๓.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกปฐมวัยเท่านั้น หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ๔.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์  
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ทางเพจเฟซบุค:โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ www.facebook.com/โรงเรียน         
บ้านใหม่สวรรค์-466877730347005/ ทางช่องทางไลน์ 

 
ตั้งแต่วันท่ี  ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   

๐๘๖-๑๑๔๗๙๑๗, ๐๘๐-๐๗๔๑๗๐๙  (ผอ.นิติกุล  มหาวรรณ) 
๐๙๑-๘๗๖๗๑๔๘ (คุณครูจิราภรณ์  ทาเงิน) 
๐๙๙-๓๗๘๔๗๗๗  (คุณครูพรพรรณ  ค าภิโล) 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 



 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง หรือทาง facebook โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๖.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒   ที่  facebook  
โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์   
 

๘.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบสาธิตการสอน 
สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มผลงาน 

๗๐ 
๓๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

๙.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์   จะด าเนินการสอบ  ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา             
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 
 

๑๐.  เกณฑก์ารตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๑๐.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่ี facebook  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ รายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันคร้ังใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
              (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 



 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -   วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน จนกว่าจะ
ได้รับตัวข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าท่ีทดแทน  
  ๑๑.๒  การจัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนคร้ังแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผา่นการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๑.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 
  ๑๘. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           
 
 
 
                                                                          (นายนิติกุล   มหาวรรณ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์  ลงวันท่ี  ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

๗ – ๒๘   ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สอบสาธิตการสอน และสัมภาษณ์ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลการคัดเลือก 

๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเร่ิมปฏิบัติงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราท าหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  เลขท่ี........./.......... 

            โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ 
…………………………………………………………. 

 
๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาต.ิ...................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
        .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
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