
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่ง ครูผู้สอน    
********************* 

ด้วยโรงเรียนวัดขะจาว  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลง
วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1   ที่ ศธ 04047/1125   ลงวันที่ 5 เมษายน 2564  เรื่อง อนุญาตจ้าง
เหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา (เงินบริจาค) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นครูอัตราจา้งชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน (ดนตรีศึกษา )  
จ านวน  1 อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,050 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน-) 
       - สาขาวิชาดนตรี  จ านวน     ๑  อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เพศชาย  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์   
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะ 
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  
 รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    (1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (2)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขา ดนตรีศึกษา  
         (3)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
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๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนวัดขะจาว   
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  27-31   พฤษภาคม  2564   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
       พร้อมฉบับจริง       จ านวน  ๑  ฉบับ 
4.2   ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.7  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว   (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)    จ านวน  2  รูป 
 4.8  ใบรับรองแพทย์       จ านวน  1  ฉบับ 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 มิถุนายน  ๒๕64  ณ  เว็บไซด์โรงเรียนวัดขะจาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  http://www.watkachaoschool.com/    
เบอร์โทร ๐ ๕๓๒๔ 0288  หรือ 089-5598863  (ครสูิรินทร์นภา  เปลา  เจ้าหน้าที่ธุรการ)  

๗.วิธีการคัดเลือก 
สอบสัมภาษณ์       

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โ ร ง เ รี ยน วั ดขะจาว จะด า เนิ นการ สอบสั มภ าษณ์   ใน วั นพุ ธ   ที่   2   มิ ถุ น ายน   2564     
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดขะจาว 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน            
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา   
ภายในวันที่ 4  มิถุนายน  2564  
 
 

http://www.watkachaoschool.com/


 
 

- ๓ - 

๑๐.  การรายงานตัวและปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลารายงานตัว 
   -  วันที่  14  มิถุนายน  2564  รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  

12. ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100 บาท   โดยน ามาจ่าย 
พร้อมยื่นใบสมัคร  ณ  โรงเรียนวัดขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  

 
           

                                                              
              

            
                                                              (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 

 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนวัดขะจาว  ลงวันที่  26  พฤษภาคม   2564 

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

26     พฤษภาคม  2564  ประกาศรับสมัคร 
27-31   พฤษภาคม  2564  รับสมัคร  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
1      มิถุนายน  2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
2      มิถุนายน  2564   สอบสัมภาษณ์   เวลา   09.00 เป็นต้นไป 
4      มิถุนายน  2564   ประกาศผลการคัดเลือก 
14    มิถุนายน  2564   รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
ใบสมัครคดัเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดขะจาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ................................................................. . นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
       สถานภาพ     โสด    สมรส    หม้าย     หย่าร้าง     จ านวนบุตร......................คน (ถ้ามี) 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถงึวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน................................ ............วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด .................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล......................................  
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................. ........................................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดขะจาว 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน .................. พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


