
 

 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

…………………………………………… 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา
นํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 
การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี 511/2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันท่ี  
28  กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง
ครูผูสอน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม กลุม
นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  
1.1 ช่ือตําแหนง ตําแหนงครูผูสอน  
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป  
  อัตราวาง จํานวน  13  อัตรา   
  คาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
  ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
   (1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย   

                                            วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการผูเรียน ใหมีคุณลักษณะ 

                                             ท่ีพึงประสงค  
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
   (4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา  
   (5) มีความสามารถในการสื่อสาร ฟง พูด โตตอบ ภาษากะเหรี่ยงสกอร ไดถูกตอง 

       ชัดเจน 
 

  / สิทธิประโยชน... 
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  สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
  ระยะเวลาการจาง เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 

                               การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัคร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   

2.1.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ดังตอไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค

ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
    - โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    - วัณโรคในระยะติดตอ 
    - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
2.1.2 ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุ

สามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538  
 

/ 2.1.3 ปจจุบัน... 



 

- 3 - 

2.1.3 ปจจุบันเปนพนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาจาง หรือคาตอบแทนงบบุคลากร 
หรืองบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) หรืองบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือเงินรายไดของสถานศึกษา หรือผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางของภาครัฐ
หรือเอกชน ซ่ึงทุกตําแหนงตองไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามคําสั่งหรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึ่ง  
   เงินรายไดของสถานศึกษา หมายความวาเงินบริจาค คาธรรมเนียม คาบริการ คาตอบแทน
จากการใหบริการ การลงทุน การใชทรัพยสินของสถานศึกษา โดยมีการนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษาและ
นําไปใชจายตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีทางราชการกําหนด หรือเงินรายไดอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบวา
ดวยการนั้น และใหแนบเอกสาร คําสั่งหรือสัญญาจางปจจุบันอยางใดอยางหนึ่ง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหเปน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครูผูชวย ทุกกลุมสาขาวิชาเอก และจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลัง 
วันรับสมัครวันสุดทาย 

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน และยงัไมหมดอาย ุ  

3. วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 
3.1  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหา ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 
08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยไมเสียคาใชจายใดๆ  

3.2 ขอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
หรือ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต  http://www.chiangmaiarea6.go.th 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหา ยื่นใบสมัครไดเพียงสถานศึกษาเดียว พรอมเอกสาร
ประกอบการสมัคร ดังนี ้

4.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอความถูกตองสมบูรณแลว  (พรอมติดรูปถาย)   จํานวน ๑ ชุด 
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ฉบับ                       
4.3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ 
4.4 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จ

การศึกษาแลว    จํานวน ๑ ฉบับ 
4.5 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  
4.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู

ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน และยงัไมหมดอาย ุ จํานวน 1 ฉบับ 
4.7 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว  

ถายไมเกิน ๖ เดือน  (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)   จํานวน ๓ รูป 
 

/ 4.8 ใบรับรองแพทย... 
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4.8 ใบรับรองแพทยท่ีออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  (ไมเกิน 1 เดือน) นับถึงวันรับสมัคร
วันสุดทาย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549    จํานวน ๑ ฉบับ 

4.9 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)    
4.10 หนังสือรับรองของโรงเรียนวาเปนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และประทับตราสถานศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 

4.11 แบบรายงานประวัติการปฏิบัติหนาท่ี ตามคําสั่ง หรือสัญญาจาง (สรุปงบหนาคําสั่ง/
สัญญาจาง) ลงนามรับรองโดยผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานศึกษาปจจุบันหรือผูอํานวยการ
สถานศึกษาท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานศึกษา นั้น ๆ  จํานวน 1 ชุด 

4.12 สําเนาคําสั่ง หรือสําเนาสัญญาจาง ท่ีระบุใหปฏิบัติงานในสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานศึกษา
ปจจุบันหรือผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานศึกษานั้น  ๆรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 

4.13 แบบรายงานประวัติ และผลงาน  พรอม ท้ัง เอกสารหลักฐานเรียงลํ าดับ 
ตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ  
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 เลม โดยผูอํานวยการสถานศึกษารับรองความถูกตอง 

4.14 สําเนาตารางสอนของผูสมัครเขารับการคัดเลือก ในภาคเรียนปจจุบัน ณ วันท่ีสมัคร
เขารับการคัดเลือกท่ีสอดคลองกับคําสั่งหรือสัญญาจางท่ีระบุชื่อผูสอนซ่ึงมีภาระงานสอนของผูสมัครไมนอยกวา  
5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษารับรองความถูกตอง และประทับตรา
สถานศึกษา 
 ท้ังนี้ เอกสารตามขอ 4.2 – 4.9 ใหนําฉบับจริงไปแสดงในวันสมัครดวย และรับรอง
เอกสารท่ีถายสําเนาทุกฉบับ          

ผูสมัครเขารับการสรรหา จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตรวจตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร    
ไมวาเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิเขารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา 
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 
เขารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  และทางเว็บไซต http://www.chiangmaiarea6.go.th  

6. วิธีการสรรหา 
6.1. ประเมินประวัติและผลงาน (100 คะแนน)  
6.2  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (สัมภาษณ) (50 คะแนน) 
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ท้ังนี้ วิธีการสรรหา ประเมินตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม กลุมนวัตกรรม
ทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

7. กําหนดการสรรหา 
 ดําเนินการประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ 
(สัมภาษณ) ตามกําหนดการ ดังนี้ 

วันท่ี / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

8 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 เปนตนไป 

 
ประเมินประวัติและผลงาน 

 
100 คะแนน 

 
9 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 เปนตนไป 

 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (สัมภาษณ) 

 
50 คะแนน 

 

 หมายเหตุ  สําหรับสถานท่ีสอบสัมภาษณจะแจงในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ       

8. เกณฑการตัดสิน 
 ผูผานการสรรหา ผูนั้นตองไดคะแนนรวมท้ังสองภาคไมตํ่ากวารอยละหกสิบ โดยใหเรียงลําดับ
ผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย กรณีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน
มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนการประเมินประวัติและผลงานเทากัน ใหผูท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติหนาท่ีมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา 

9. การประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา  
 จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และทางเว็บไซต http://www.chiangmaiarea6.go.th  

10. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
10.1 ข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 
10.2 ผูผานการสรรหาจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
(3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 
(4) บัญชีผูผานการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
(5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว 
(6) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
 

 
/อนึ่ง ผูท่ีไดรับ... 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/


 

- 6 - 

11. การจัดทําสัญญาจาง 
 การเรียกตัวผูไดรับการสรรหา มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศข้ึนบัญช ี
ผูไดรับการสรรหา เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับท่ีประกาศผลการสรรหาไว 
 การเรียกตัวครั้งตอๆไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการสรรหา โดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันท่ีรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแต
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามท่ีอยูท่ีปรากฏในเอกสารการสมัคร 
 อนึ่ง ผูท่ีไดรับการสรรหาซ่ึงไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการ ไมมีขอผูกพันตอเนื่อง 
ท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา หรือขาราชการในระหวางปงบประมาณ  
หากปรากฏวาเปน  ผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือมีความรูความสามารถความประพฤติท่ีไมเหมาะสม  
ผูมีอํานาจในการจาง อาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 1 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน)  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

----------------------- 

ประกาศรบัสมัคร         ภายในวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 

รับสมัคร          ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 
          2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร    ภายในวันท่ี 7 พฤศจกิายน 2565 

ประเมินประวัติและผลงาน       วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (สัมภาษณ)    วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร     ภายในวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2565 

ทําสัญญาจางและปฏิบัติหนาท่ี       เม่ือไดรับสรรจัดสรรงบประมาณ 
          จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 

เอกสารแนบทายประกาศ 2 

บัญชีตําแหนงวาง พนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

กลุมนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใชภาษาแมเปนฐาน)  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

------------------------------------------ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน คาตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท อัตราวางจํานวน 13 อัตรา ดังนี้ 
 

ท่ี สังกัด อําเภอ ตําแหนงเลขท่ี จํานวน (อัตรา) 
1 โรงเรียนบานบนนา  จอมทอง พ314529 1 
2 โรงเรียนบานขุนแตะ จอมทอง พ314532 1 
3 โรงเรียนบานหวยสะแพด จอมทอง พ314695 1 
   พ314707 1 
4 โรงเรียนบานสองธาร แมแจม พ314717 1 
   พ314721 1 
5 โรงเรียนบานทุงแก แมแจม พ314734 1 
6 โรงเรียนบานแมมุ แมแจม พ314759 1 
   พ314854 1 
7 โรงเรียนบานสบแมรวม แมแจม พ315175 1 
   พ315258 1 
8 โรงเรียนบานแมเอาะ แมแจม พ315281 1 
9 โรงเรียนบานนากลาง แมแจม พ315325 1 

รวมท้ังหมดจํานวน 13 
 


