
 
 

 

                        

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 

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

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา  เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว              ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  1  อัตรา 

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  
เรื ่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา       ขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณรายจ่าย             โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ตำแหน่งและวิชาเอกที่รับสมัคร 

     ครูพี่เลี้ยง 

     ๑.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ    

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา                    

      ๑.2  ค่าจ้าง  

   อตัราค่าจ้าง  8,000  บาท/เดือน              

                 1.3 ระยะเวลาการจ้าง   



                      นับตั้งแตว่ันทำสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566  
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    ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 

        ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  

               เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้     
                 (๑)  มีสัญชาติไทย 
                 (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

       (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
             (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
        (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
        (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      
                  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
         (๙)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
         (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน            
ของรัฐ 
                  (๑๑) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  
        (๑๓)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา  
        (๑๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ     



         ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

               มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  
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  ๓.  การรับสมัคร 

       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

             ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ระหว่าง
วันท่ี 25 – 28 ตุลาคม  2565  เวลา 08.30 - 16.30 น.  

       ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

     (๑) ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง                  
ที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย                       
ฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
             (๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันเปิดรับ
สมัคร   วันสุดท้าย  ฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   (๓)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ 
เดือน                  (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน จำนวน ๓ รูป) 
             (๔)  บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
             (๕)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ 
             (๖)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ที่ยังไม่หมดอาย ุพร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ  
             (๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (กรณีชื่อ – นามสกุล                   
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ 
                (๘)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   
 ***เอกสารทุกรายการให้นำฉบับจริงไปแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง                   
ทุกฉบับ**** 

       ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสอบ 

  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครในการสอบ 

       ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 



      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจาก   ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาครั้งน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งน้ีผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
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 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 

     โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม  2565        
ณ  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  และหรือทางเว็บไซด์  http://www.bhk.ac.th 

๕. หลักสูตรและวิธีการสรรหา 

           ๕.๑  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ครพูี่เลี้ยง  
       ๕.๒   การสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ในการดูแลเด็ก ปฐมวัย 

  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 

            ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และจะประกาศเรียงลำดับจาก             
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหา  มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
ได้คะแนน      ความรอบรู ้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู มากกว่า
เป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สรรหา 

      โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จะดำเนินการสรรหา ในวันที่ตามกำหนดการดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 

30 ตุลาคม 2565 9.00 น. – 10.00 น. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใน
ตำแหน่ง ครพูี่เลี้ยง โดยวิธีสอบข้อเขียน 

60 คะแนน 

http://www.bhk.ac.th/


 10.05 น. – 11.05 น. การสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ในการดูแลเด็ก 
ปฐมวัย 

40 คะแนน 

สำหรับสถานท่ีสรรหาจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
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๘.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

    ๘.๑  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  ภายในวันที่ 29  ตุลาคม  2565                
ณ  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  และหรือทางเว็บไซด์ http://www.bhk.ac.th 

๙.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 

        ๙.๑  จะใช้ประกาศผลการสรรหา เป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง ตามจำนวนอัตราที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการข้ึนบัญชี จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการสรรหา ที่จะต้องทราบประกาศผลการ
สรรหา กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเรียกตัวทำสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 

        ๙.2 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัด
จ้าง             หรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

        9.3 การจ้างถือเป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  ต้อง
ดำเนินการตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด และหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด

http://www.bhk.ac.th/


คุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
บอกเลิกจ้าง   โดยไม่ต้องแจ้ง    ให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 

           ประกาศ ณ วันท่ี 25 ตุลาคม  2565 

         

                       (นางพิศมัย  จินดำ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
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ปฏิทินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

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

ประกาศรับสมัคร      ภายในวันที่  25  เดือนตุลาคม  พ.ศ.
2565 

รับสมัคร       วันท่ี  25  – 28 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2565 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา   ภายในวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

ดำเนินการสรรหา     วันท่ี 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา    ภายในวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
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    หลักสูตรการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ลงวันที่ 25 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2565 

......................................................... 
 ภาค ก  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน ในตำแหน่ง ครพูี่เลี้ยง (คะแนน  60  คะแนน) 

 ๑.  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ครพูี่เลี้ยง 

 ภาค ข การสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ในการดูแลเด็ก ปฐมวัย (คะแนน  40  คะแนน) 

๑. การสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ในการดูแลเด็ก ปฐมวัย 



การสัมภาษณ์/ตรวจเอกสารโดยการประเมินจาก 
1.1 ประวัติส่วนตัว 
1.2 ประวัติการศึกษา 
1.3 ประสบการณ์การทำงาน 
1.4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาการตอบคำถาม 
1.5 เจตคติต่อการเป็นครพูี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

 
 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 

                                            ตำแหน่ง ครพูี่เลี้ยง 

    โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

 

ปิดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เลขที่ผู้สมัคร ..............

ย...................................

......... 



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

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………… นามสกุล 
………………..………………… 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา 
………………….....……......……… 

๒.  เกิดวันท่ี ………. เดือน…………………...............…พ.ศ….……............... อายุนับถึงวันรับสมัคร 
……….………ปี  

๓.  เกิดที่ตำบล..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด
........................................ 

4.  เลขบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................... 

     ออกเมื่อวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............หมดอายุ วันท่ี..........เดือน............................
พ.ศ......... 

5. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ …..…หมู่ที่ …………ถนน................................ตำบล 
……….….....………  อำเภอ/เขต …………………….………….จังหวัด 
…………………………..…….………รหัสไปรษณีย์...................................หมายเลขโทรศัพท์ 
(บ้าน).......………..………................……………..(เคลื่อนท่ี).......................................................... 

6. สำเร็จการศึกษาระดับ.............................................................วุฒิ/วิชาเอก
...................................................... ประสบการณ์การ
ทำงาน………………………............……………………………………………………………………….
………… 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

❑  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
❑  ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)   
❑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     ❑  สำเนาทะเบียนบ้าน 
❑  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ 
❑  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
❑  ใบรับรองแพทย์     ❑  อื่น ๆ .................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครน้ีถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 



     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 

            (…………..………………………………) 

      วันท่ี …………......................................... 

 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 

ปรากฏดังนี้ 

(........) ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

(........) เอกสารไม่ครบถ้วน ขาด
................................ 

 

              .............................................. 

(…………………………….……………) 

ตำแหน่ง............................................................. 

วันท่ี................................................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏ
ว่า 

 (........)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับ
สมัคร 

 (........)  ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก………………………. 

.........................................................................

....... 

.........................................................................

....... 

            ................................................. 

(…………………………………………) 

ตำแหน่ง
................................................................ 

วันท่ี
...................................................................... 

 

 

 

 

 



 


