
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 
……………………………….. 

        ด้วยโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง  ต าบลวังชมภู  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง สอนในระดับปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 
บาท/เดือน และเงิน ประกันสังคม 350 บาท/เดือน (อัตรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน) ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 1.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งครูผู้สอน   

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือที ่ก.ค. รับรอง 
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ในวิชาเอกปฐมวัยและเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนอนุบาลเป็นอย่างดี  
  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ออกให้ 

          2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน      
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3  รูป 
 (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 (3) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 



 (5) ส าหรับผู้สมัครต าแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ
พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน  1  ฉบับ  
 (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายส าเนา  
จ านวน  1  ฉบับ 

3. วันรับสมัคร 
       รับสมัครระหว่างวันที่ 20  - 24  ธันวาคม  2562  

      เวลา 08.30 น. – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง                
      ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  25  ธันวาคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านยาว-ี
ห้วยโป่ง    สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  มือถือ  099 – 4942549 

5. การสอบคัดเลือก 
              สอบคัดเลือกในวันที่  26  ธันวาคม  2562    ณ  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 

วัน  เดือน  ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

26  ธันวาคม  2562      
09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน  
   - วิชาการศึกษา  
   - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
สอบสัมภาษณ์  
   - ประเมินความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง 

50  คะแนน 
 
 

      50  คะแนน 
 

 
          6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง   

         7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  26  ธันวาคม  2562    ณ  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 

ต าบลวังชมภู  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์



 

  8. การท าสัญญาจ้าง 
     8.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง วันที่  27  ธันวาคม  2562   รายงานตัวท า
สัญญาจ้าง และ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 มกราคม 2563  
 8.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 8.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 8.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       8.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
       8.6 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ยกเว้น ถูกเรียก 
บรรจุเป็นข้าราชการครู  

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ 
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
            ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562      

                
 
                                                        ลงชื่อ      
                   ( นายสุกิจ  เมฆประยูร) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว(เอกปฐมวัย) 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
............................................................. ............................................................................  

 
19  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ประกาศรับสมัคร 
20-24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 รับสมัคร (08.30– 16.30 น) ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
25  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก    
26  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 สอบคัดเลือก  
26  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 
27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ท าสัญญาจ้าง 
2  มกราคม  2563  เริ่มปฏิบัติงาน 

 
  
  
  
 
 



 
 

               

      ใบรับสมัครครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  1. ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ.................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...................ปี 
 เกิดวันที่............เดือน.............................พ.ศ..................เบอร์โทรติดต่อ.......................................................... 
 ความสามารถพิเศษ............................................................................ .............................................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. ......................................................... .............................. 
 ....................................................................................................................................................................... .. 

  2. ประวัติการศึกษา 

 จบการศึกษาระดับ.................................วุฒิการศึกษา.....................................วิชาเอก................................... 
 สถาบันการศึกษา....................................................................ปีที่จบการศึกษา.............................................. 

ประวัติการท างาน 

 .............................................................................................................................. ........................................... 
 .............................................................................................................................................. ........................... 
 ...................................................................................................... ................................................................... 
 .............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................................. ............................ 
 
 ***หมายเหตุ*** ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารในการรับสมัครตามที่ประกาศครบถ้วนทุกฉบับ 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร  ลงช่ือ...............................................ผู้รับสมัคร 
(.....................................................................)                   ( นางประไพพิศ กันทอง ) 
                       ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 
 

 

อันดับที่สมัคร........................ 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ

ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 


