
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  

 ( วิชาเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 อัตรา ) 
 

******************************************************************************************** 
 ด้วย  โรงเรียนบ้านสันก าแพง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงิน รายได้สถานศึกษา   
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์  1 อัตรา  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2547  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตรา
จา้งชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน    วิชาเอกคอมพิวเตอร์   ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นครู ผู้สอน 
 1.1 ครูผู้สอน  กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนปกติ)  จ านวน  1  อัตรา 
 
2.  คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน 
     2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ซ่ึง ก.ค.ศ. รับรอง  ค่าตอบแทน 10,450 บาท/ เดือน 
       คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535         
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
  6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
    7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                     8.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
                     9.  เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
                       
 
 
 
 
 
 



3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
                    ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านสันก าแพง ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ต้ังแต่วันท่ี  3 พฤศจิกายน – 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องฝ่ายงานบุคคล   เบอร์ติดต่อ                 
053–331554 หรือ 086-1918337  (งานบุคคล) หรือสมัครทางออนไลน์ท่ี  E-Mail : 
bansankamphaeng@bsk.ac.th (สามารถโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซค์ของโรงเรียน(www.bsk.ac.th) 

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ภายในวันท่ี 10  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 (เว็บไซค์โรงเรียน) 
 
 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องน ามาย่ืนในวันสมัคร  
      1. ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน    

 ผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร    จ านวน  1  ชุด 
      2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
       3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 

           4.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  1  รูป  
  5.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน  1  ฉบับ 
 
5.  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก (ทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์)  
  ๑.  แผนการสอน 1 แผน  
  ๒.  สื่อประกอบการสอนตามความเหมาะสม 
  ๓.  เวลาในการสอบปฏิบัติทดลองสอน คนละไม่เกิน 1๕ นาที 
     สอบในวัน ศุกร์ ที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ.256๕ ณ ห้องฝ่ายงานบุคคล  โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
     เวลา 09.00 น. 
 
6. ประกาศผลการคัดเลือก  ใน วันเสาร์  ที ่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
7. รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง  ในวันจันทร์  ที่ 14    พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา ๐๘.00 น. ณ ห้องฝ่าย 
     บริหาร บุคคลโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   3   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
   
                                                          

                        ลงชื่อ          
                                                                                   (นายสามารถ  อินตามูล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
               
 
 
 
 
 


