
 
ประกาศโรงเรียนบานโปงนอย 

เรื่อง   การรับสมัครครูอัตราจาง(ครูวิกฤต) ตําแหนง ครูผูสอน 
……………………………….. 

 ดวย  โรงเรียนบานโปงนอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1  มีความประสงคจะเปดรับสมัครครูอัตราจาง(ครูวิกฤต) ตําแหนง ครูผูสอน  จํานวน  1 อัตรา 
คาจางรายเดือน  เดือนละ  15,000   บาท   

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 เร่ือง มอบอํานาจ               
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากงบประมาณรายจายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจาง ตําแหนง ครูผูสอน ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม   
 1.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนงครูผูสอน   

(1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา เอกภาษาอังกฤษ 
  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผูที่ไดรับมอบหมายออกให 

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
      (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว โดยถายไมเกิน 6 เดือน                               
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
      (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
วาเปนผูมีวุฒกิารศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสําเนา จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
      (3) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน  พรอมถายสําเนา จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
      (4) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับที ่3 (พ.ศ.2535) 
      (5)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิตัวจริง  พรอมถายสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
      (6) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพรอมถายสําเนา                       
จํานวน 1   ฉบับ 

3. วันรับสมัคร 
รับสมัครระหวางวันที่  2  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  8  สิงหาคม  2559* 

เวลา  08.30  น.–16.30 น.  ณ  โรงเรียนบานโปงนอย ไมเวนวันหยุดราชการ 
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4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  9  สิงหาคม 2559  ทางเวปไซด โรงเรียนบานโปงนอย 
http://www.bpnschool.ac.th/  

5. การสอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือกในวันที่  10  สิงหาคม  2559   ณ  โรงเรียนบานโปงนอย  

โดยสอบในวิชาตาง ๆ ดังน้ี 
 

วัน  เดือน  ป 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

10   สิงหาคม  2558 
  09.00 น. – 10.30 น. 
 
  10.30 น. – 12.00 น. 
 
 13.00 น. เปนตนไป 

ภาค ก. 
ความรูความสามารถทั่วไป 
ภาค ข. 
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ภาค ค. 
ความเหมาะสมกับตําแหนง (โดยการสัมภาษณ) 
ใหนําเสนอแฟมสะสมงานของตนเองดวย 

 
50  คะแนน 

 
50 คะแนน 

 
50 คะแนน 

6. เกณฑการตัดสิน 
 การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผู
ที่ไดคะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ โดยไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผูได
คะแนนสูงสุดจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากัน ใหพิจารณาผูมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูมีคะแนน ความรูความสามารถทั่วไป มากกวา อยูในลําดับที่
ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงาน มากกวาอยูใน
ลําดับที่ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกจะใชวิธีการจับสลาก 

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  11  สิงหาคม   2559  ณ  โรงเรียนบานโปงนอย อําเภอเมือง

เชียงใหม และทางเวปไซด โรงเรียนบานโปงนอย  http://www.bpnschool.ac.th/  

8. การทําสัญญาจาง 
โรงเรียนบานโปงนอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จะทําสัญญาจาง ผูผานการคัดเลือก ลําดับที่ 1  โดย

จะจางไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  255*9  สวนในปงบประมาณตอไป เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ  และผล
การปฏิบัติงานผานการประเมินก็จะตอสัญญาจางใหตอไป 

          ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

      

 ลงชื่อ                  ลงนามแลว 
           ( นายเรืองฤทธิ์  จันทรด ี) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงนอย 
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หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนครูอัตราจางโรงเรียนบานโปงนอย 
(แนบทายประกาศโรงเรียนโรงเรียนบานโปงนอย ลงวันที ่2 สิงหาคม  พ.ศ.2559) 

................................................................. 
ภาค  ก.  ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 ใหทดสอบความรอบรู  ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  และความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
ดวยวิธีสอบขอเขียน  ดังน้ี 
 1.  ความรอบรู   ใหทดสอบในเร่ืองตอไปน้ี 
      1.1  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
      1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
       1.3  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
      1.4  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 
  1.4.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
  1.4.2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                           
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  1.4.3  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  1.4.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ                         
ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
  1.4.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและการปดสถานศึกษา พ.ศ.2539 
  1.4.6  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  1.4.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

1.4.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
  
  
 2.  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (50  คะแนน)   
ดังน้ี 
      2.1  หลักการจัดการศึกษาศึกษา 
      2.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
      2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู 
      2.4  จิตวิทยาการศึกษา 

     2.5  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนว 
      2.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

     2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา    
ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต   
          ดังตอไปนี ้

1. ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  แฟมสะสมงานประวัติการทํางานและผลงาน 
2. ความดีที่ไดกระทํา 
3. บุคลิกภาพ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
5. เจตคติตอวิชาชีพ 

 



-4- 
 
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจาง(ครูวิกฤต) 
ตามประกาศโรงเรียนบานโปงนอย  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 

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

    
2  สิงหาคม 2559 – 8 สิงหาคม 2559 รับสมัคร ไมเวนวันหยุดราชการ 
9  สิงหาคม  2559                      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก    
10  สิงหาคม  2559                      สอบคัดเลือก  
11  สิงหาคม  2559  ประกาศผลการคัดเลือก 
15  สิงหาคม  2559 ทําสัญญาจาง 
15  สิงหาคม  2559 เร่ิมปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดตําแหนงและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจางรายเดือน(ครูวิกฤต) 
ตําแหนงครูผูสอน  โรงเรียนบานโปงนอย  จํานวน 1 อัตรา 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานโปงนอย  ลงวันที่ 2  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 

ตําแหนง คุณวุฒิที่รับสมัคร 
อัตรา

คาตอบแทน/
เดือน 

สถานศึกษาที่จัดจาง 

จํานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหต ุ

 
ครูผูสอน 

 
ปริญญาตรี ทางการศึกษา  
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 

 
15,000  บาท 

 
โรงเรียนบานโปงนอย 

 
1 อัตรา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง   
โรงเรียนบานโปงนอย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 
เลขประจําตัวสอบ.............................. 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงนอย 

 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.......................................................................... 
     จากสถานศึกษา .................................................................เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 
4. ความรูความสามารถพิเศษ............................................................................................................................ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย......................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย       หยา 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................ 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
10. ไดแนบหลักฐานตางๆซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังน้ี 

สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
สําเนาบัตรประชาชน    ใบรับรองแพทย 
สําเนาทะเบียนบาน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครน้ี ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร             
เขารับคัดเลือกแลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.................   
 
 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 


