
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)  1 อัตรา 
……………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนบ้านสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน ๒ อัตรา 
ได้แก่ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติประจ าห้องเรียนปกติ)  ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนมากที่  ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)   ดังนี้ 

 

1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
        1.1 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติประจ าห้องเรียนปกติ)    จ านวน  1  อัตรา 
 

             ค่าตอบแทน 
    ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ Native  Speaker)  
     อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 10.5 เดือน 
    ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวตางชาติ  foreign teacher)   
     อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 10.5 เดือน 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) 
  (1) อายุไม่เกิน 45 ปี 

(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./
ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)ส าเร็จการศึกษา  

(4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (ถ้ามี) 

 
 



(5) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช   
(๖) ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือ คดีความที่มีความผิดต่อแผ่นดิน 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
(๑) ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๒) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๕) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ   
(๖) รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน  ๒  รูป   
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)      
(๘) ต้องลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
                 ยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนบ้านสันก าแพง ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 17  –  ๒4  มกราคม  พ.ศ. 2566   ในวันและเวลาราชการ ณ  ห้องฝ่ายงานบริหารบุคคล   เบอร์ติดต่อ 
053 – 331554 หรือ สมัครทางออนไลน์ที่  E-Mail : bansankamphaeng@bsk.ac.th    (สามารถโหลด
เอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.bsk.ac.th)   
                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2566   (เว็บไซต์โรงเรียน) 

4.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก (ทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์)  
       ๑.  การสอบปฏิบัติการสอน  ๕๐  คะแนน  
                 ๒.  สอบสัมภาษณ์  ๕๐  คะแนน   
     สอบในวันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  พ.ศ.2566 ณ  ห้องเกียรติยศ ช้ัน ๒ (อาคาร ๙๙ ปีศรีสันก าแพง)      
     เวลา ๐๙.00 น. 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก  ใน วันศุกร์ ที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 
 

6. รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง ในวันจันทร์  ที่  30   มกราคม  พ.ศ. 2566 เวลา ๐๘.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารบุคคล          
     โรงเรียนบ้านสนัก าแพง 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
          ประกาศ   ณ   วันที่   17   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 

 
 
       
                                                                          (นายสามารถ  อินตามูล)  
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
 
 

http://www.bsk.ac.th/

