
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคค ี
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าเหน่ง ครูผู้สอน 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) 
********************* 

ด้วยโรงเรียนแม่วินสามัคคี อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ต าเหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 อัตรา จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าเหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ)  ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
 รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
1.1 ครูสอนเอกภาษาจีน   จ านวน ๑ อัตรา      อัตราค่าจา้งเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท   
1.2 ครูสอนเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา      อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท   

 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔7 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓ มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรค
การเมือง 
  ๒.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วน ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม              
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นในวันสมัครด้วย 



 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) 
  ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  ๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 
  ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2565  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ    
 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคณุวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามจีะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  
จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแม่วินสามคัคี และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
   
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 
ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี และเวบ็ไซต์  https://www.facebook.com/maewin.maewinsamakkee   
 
 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าเหน่ง ครูผู้สอน 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน (60 คะแนน) 
   ๑. ปฏิบัติสาธิตการสอน พร้อมแผนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 6๐ คะแนน 
 
  ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) 
   ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา             ๑๐ คะแนน 
   ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา               ๑๐ คะแนน 
   ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์                                  5   คะแนน 
   ๔. ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา           ๑๐ คะแนน 
    ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์                         5    คะแนน 
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  ๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนแม่วินสามคัคี จะด าเนินการสอบปฏิบัติสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
แฟ้มผลงาน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานทีส่อบคัดเลือก ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รวมกันไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันให้เรียงล าดับ
ดังนี้   
   ๑. ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 ๒. ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า การตัดสินถอืเป็น
เด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
 
 ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนแม่วินสามัคคี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี  และเว็บไซต์  https://www.facebook.com/maewin.maewinsamakkee 
โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 
 ๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 
   ๑๒.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
   ๑๑.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   ๑๑.๓ ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
   ๑๑.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
   ๑๑.๕ หากมีการปฏิบัติรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
 ๑๒. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑2.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 12.2 การจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ/
ดูแล เรื่องการด าเนินงานประกันสังคมให้ทุกกรณี 
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 ๑๓. ข้อมูลการติดต่อ 
 โรงเรียนแม่วินสามัคคี เลขที่ ๑๑๓ หมู่  ๑๑ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕๐๓๖๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๐๒๗๖๙๙ 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

          
( นายประเสริฐศักดิ์  เหมือนหาญ ) 

                                                          ผู้อ านวยการ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง                                  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66  

โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ) 
 

๑. ประกาศรับสมัคร 
 
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 

๒. รับสมัคร 
 
ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2565 
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 

 
 
๔. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    -  ส่วนที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน (สาธิตการสอน) (๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.) 
    -  ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๓.๐๐ น.) 
 

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 

๕. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  
 

 
๖. ด าเนินจัดจ้าง 
 

 
1 พฤศจิกายน 2565  

 
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศการเปิดภาคเรียนจากทางส านักงาน      
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ใบสมัคร.................. 

 
ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6   

โรงเรียนแม่วินสามัคคี   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล........................................................... ..... 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันที.่..........เดือน.......................พ.ศ. .............อายุ..........ปี............เดือน....... .....วัน 
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน................................. ..           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล............................................. . 

อ าเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก............................................................................................. ........... 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ.................................................................................................... ............ 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง ................................................................... 
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
             ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบบั                           ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ              ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
             หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)......................................................................... ........................... 

                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                        ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./................. .... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 

 

รูปถ่าย
ขนาด 

๑ นิ้ว  


