
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวหาด 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย  

************************************************** 

  ด้วยโรงเรียนบ้านหัวหาด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
      ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย 
      ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
      ๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   ๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล           
   ๑.๓.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        ๑.๓.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพ่ือน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๑.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      ๑.๔ สาขาวิชาเอก  
            วชิาเอกปฐมวัย    จ านวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๕ ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐  บาท /เดือน   
      ๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง 
            วันท าสัญญาจ้าง ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
      ๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
      ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



     ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ        
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด     
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ        
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง          
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง          
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค        
ที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน          
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือใบอนุญาตให้ท าการสอนจากคุรุสภา 

  ๔. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร 
     ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง        
ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวหาด หมู่ที่ ๕  ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่                 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติต่อเจ้าหน้าที่ได้ ๐๘๙ ๙๐๗ ๔๐๗๕ นายกฤษดา  มีปิ่น, ๐๙๔ ๖๕๙ ๒๔๕๒    
นางสาวพัชรา  อยู่แจ่ม  

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
     ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตร  หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ        
ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 

   ๕.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 

     ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ  
     ๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)    จ านวน  ๓  รูป  
     ๕.๗ ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน ๑ เดือน 

    ทัง้นี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับหลักฐานทุกฉบับ 



  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยเรียงล าดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ติดประกาศ ณ โรงเรียนบ้านหัวหาด หมู่ที่ ๕ ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ทาง https://www.facebook.com/Pr.BanhuahadSchool และทางเว็บ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ 

  ๗. วิธีการคัดเลือก 
       โรงเรียนบ้านหัวหาด จะด าเนินการสอบคัดเลือก  โดยวิธีการสอบดังนี้ 

 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ๔๐ คะแนน  
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒    
พ.ศ. ๒๕๔๕) 

      ๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และฉบับที่แก้ไข 

       ๔. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       ๕. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        ๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   ๗. ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
   ๘. ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาเอก 

     ภาคความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพครูและวิชาเอก ( ภาค ข )  ๓๐ คะแนน (สอบปฏิบัติ) 
  ๑. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถทางด้านวิชาเอก  

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งสอบสัมภาษณ์ ( ภาค ค ) ๓๐ คะแนน 
           การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ 

  ๘. วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก 
            โรงเรียนบ้านหัวหาด จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหัวหาด      

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

  ๑๐. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ติดประกาศ   
ณ โรงเรียนบ้านหัวหาด https://www.facebook.com/Pr.BanhuahadSchool และทางเว็บ สพป.อุตรดิตถ์ 
เขต ๑ โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัคร
ที่ได้คะแนนสอบ ภาค ข ที่มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนสอบเท่ากันอีกให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบ 
ภาค ก ที่มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนสอบเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า 



     ๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชี 
     ๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
        (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
       (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
       (๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
       (๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
      (๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
       (๖) เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน
แล้วแต่กรณี 

  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
        ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
        วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
              ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
        ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน     
ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

  ๑๒. เงื่อนไขการจ้าง 
       ๑๒.๑ เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ        
เป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ  หรือ
ข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
       ๑๒.๒ ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง 
       ๑๒.๓ การต่อสัญญาจ้างจะจ้างต่อก็ต่อเมื่อผ่านการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
       ๑๒.๔ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ    
ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
และไม่ต้องรอให้ครบสัญญาจ้าง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

(นายเสวก  มูลเขียน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหาด 

 



ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวหาด ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

******************************************* 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   ประกาศรับสมัคร    

๒๖ ตุลาคม  – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ผู้เข้าสอบรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๕๐ น. 
      สอบภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
      สอบภาค ข เวลา ๑๐.๑๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
      สอบภาค ค (สัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๑   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

 

**************************************************** 

 


