
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอตัราจ้าง 

………………………………………………………………………………… 
  

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒  
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

อาศัยความตามหนังสือค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  
ณ  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และ
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และรายละเอียดการจ้าง 
   ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา จ้างด้วยเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนโรงเรียน เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
 
          ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ ์
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙ 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 



  (๘) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือ นักพรต หรือนักบวช 
  (๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  (๑)  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาตามสาขาท่ีรับสมัคร ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  (๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีแสดงว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 
                             
 3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 วันท่ี 2 – 4 ตุลาคม 2563   ประกาศรับสมัคร 
 วันท่ี 5 – 9 ตุลาคม 2563   รับสมัคร 
 วันท่ี 10 ตุลาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 วันท่ี 12  ตุลาคม 2563   สอบ 
       ภาคเช้า สอบวัดความรู้ความสามารถ 
       ภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 13  ตุลาคม 2563   ประกาศผล 
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ต าบลป่าแดด 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันท่ี 5 – 9 ตุลาคม 2563  เวลา ๐8.3๐ น. – 16.00 น. 
โทร. 098-779-1956  
 
 4.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก 
 1. ใบสมัคร 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1X1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
 3. ส าเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร 
 4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ท่ีแสดงว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 จ านวน 1 ฉบับ 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 



 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 7. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 8. ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 5.การยื่นใบสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ตามรูปแบบของโรงเรียน  ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและ
หลักฐานทุกฉบับท่ีน ามายื่นสมัคร ในระหว่างวันท่ี 5 – 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.00 น. 

   6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนด วัน 
เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 10  ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และทางเว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือโทรศัพท์สอบถามได้ท่ีหมายเลข 
โทรศัพท์ 089-263-5087 (ครูธุรการ) 
 
  7.วัน เวลา สถานท่ี  และตารางสอบ 
       จะท าการสอบในวันท่ี  5  ตุลาคม 2563 ท่ีโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตามเวลาดังนี้ 
 

วัน/เวลา สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
เวลา  ๐๙.๐๐  - ๑1.3๐ น. 

ภาค ก. 
- ความรู้ความสามารถ 

เฉพาะต าแหน่ง 

๕๐ สอบข้อเขียน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ภาค ข. 
- การประเมินความเหมาะ 

กับต าแหน่ง (รายละเอียดตาม
หลักสูตรการประเมินฯแนบท้าย
ประกาศ) 

๕๐ สอบสัมภาษณ์ 

  
8.เกณฑ์การตัดสิน 
  1. ผู้ผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้คะแนนแต่ละ
ภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือหากไม่มีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไปให้คณะกรรมการกลาง
เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติ 
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมท้ัง 2 ภาค จากมากไปหา
น้อย ในกรณีท่ีผู้ผ่านการประเมินฯ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมิน



ในภาค ก. อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า การ
ตัดสอนของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
         9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับ ภายในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 ณ 
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
หรือโทรศัพท์สามารถสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทร. 089-263-5087 (ครูธุรการ)  

        10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ทางโรงเรียนจะชี้แจงและด าเนินการท าสัญญาผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับที่ 1  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
    ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
           (ลงชื่อ)     
 
       (นายสงคราม   มังคะละ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรในการสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอตัราจ้าง 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
 
ภาค ก. ประเมินความรู้ความสารถเฉพาะ  โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความรู้การจัดการเรียนการสอน (20 ข้อ) 
 2. ความรู้การเรียนการสอนเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์  (30 ข้อ) 
 
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 จะด าเนินการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดย
วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต เกี่ยวประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน บุคลิกภาพ การ
มีไหวพริบปฏิภาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนง่ ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ชื่อ – สกุล ผู้รับการประมิน......................................................................................................... 
 

 
เกณฑ ์

 
เอกสาร/หลักฐานที่ประเมิน 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ดีมาก 

(8-10) 
ดี 

(5-7) 
พอใช้ 
(1-4) 

1.ประวัติส่วนตัว ,  
ประวัติการศึกษา 

เอกสารแนะน าตัวเอง 
(หลักฐานแสดงการศึกษาการฝึก
ประสบการณ์สอน) 
 

   

2.ประวัติการท างาน , 
การประกอบคุณความดี 

แฟ้มสะสมผลงาน(ประสบการณ์,
ผลงาน,การฝึกอบรมสัมมนา,
การศึกษาดูงาน) 
 

   

3.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา กริยามารยาท ลักษณะท่าทาง 
การวางตัว ,การแต่งกาย,น้ าเสียง 
อักขระภาษาถูกต้องชัดเจน 
 

   

4. การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติวิชาชีพครู,วิสัยทัศน์,ความ
มุ่งมั่น,การเลือกวิธีการท างาน 

   

5.เจตคติและอดุมการณ ์ เจตคติต่อวิชาชีพคร,ูวิสัยทัศน์
,ความมุ่งมั่น,การเลือกวิธีการ
ท างาน 
 

   

รวม    
รวมคะแนน    

 
       ลงชื่อ.......................................... กรรมการ     

      (................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................... 

 



ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
เลขประจ ำตัวสอบ.............................. 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/นำงสำว).................................................................................................... ..................... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อำยุ.... .........ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วชิำเอก...................................... ................................ 
    จำกสถำนศึกษำ .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ......... 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................... .......................... 
5. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.............................................................ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต............................
จังหวัด.......................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.......................หมู่ที่......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย             หย่ำ 
8. ชื่อสำมี/ภรรยำ..........................................................................อำชีพ................................ ..................................... 
9. ชื่อบิดำ......................................................................... ...........................................................................................  
ชื่อมำรดำ............................................................................ ........................................................................................  
10. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 

  ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
  ส ำเนำบัตรประชำชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ำมี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

           (...............................................................) 
        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   

 
บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 


