
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program 

จากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
**************************************************************************** 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 1 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบัต ิหน ้าท่ี  ผู ้ช ่วยสอนโครงการ           
English Program จำนวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2560 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 ส่ัง ณ 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ                     10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 

2.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.2 คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ English Program 
2.2.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
2.2.2 สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
2.2.3 มีความกระตือรือร้น มีความอดทนสูงและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
2.2.4 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รักเด็ก 
2.2.5 สามารถปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายได้ 
2.2.6 มีจิตอาสาและมีจิตบริการ 
2.2.7 หากมีประสบการณืด้านการสอนเด็กจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ 

https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ
หลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับ ท่ีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 28 มกราคม 
2565 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริง และสำเนา

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
      แล้ว และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
4.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่ 
      เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 

https://abcm.ac.th/


4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมว่านตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน        
      1 เดือน) จำนวน 3 ใบ 
4.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมี
ผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี 

28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ https://abcm.ac.th/ 
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และทดลองสอน คะแนนเต็ม 
100 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา      

09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (อาคารกิตติ 6 ห้อง ป.1/8) 
8. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมาก 
ไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 

เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทางเว็บไซด์ https://abcm.ac.th/ 
10. การดำเนินการจัดจ้าง 

10.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำ
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยสอนโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตามวัน เวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ  
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
       10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 
หากผู้ท่ีได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
                10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีกำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 
 

 
     ( นายโกวิท  หมื่นทา ) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

 

https://abcm.ac.th/
https://abcm.ac.th/


ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา  

 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ลงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565) 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร  17 มกราคม 256  
2 รับสมัคร 17 มกราคม –  28 มกราคม 2565  
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  28 มกราคม 25645  
4 สอบสัมภาษณ์               31 มกราคม 2565  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  31 มกราคม 2565  
6 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน    1 กุมภาพันธ์ 2565  

 
 
 
 

 
 


