
  
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนภูเรือ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย  

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย     
เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัว ไปเพื่ อ จ้างเป็น ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครู  (วิชาเอกปฐมวัย )             
จำนวน ๑ อัตราดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนมาก             
ท่ี  ศธ   ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖    ลงวันท่ี   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗    และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ปฐมวัย ดังนี้ 
       ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย 
        ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย  จำนวน  ๑  อัตรา  
 วิชาเอก ปฐมวัย หรือ กลุ่มวิชาปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก เช่น 
  (๑) ปฐมวัยศึกษา (๒) การศึกษาปฐมวัย (๓) อนุบาลศึกษา (๔) การอนุบาล 
  (๕) การปฐมวัยศึกษา (๖) การอนุบาลศึกษา (๗) การปฐมวัย (๘) ปฐมวัย 
 อัตราคา่จ้าง  ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาของทางราชการ (ต้ังแต่ ๑ มถิุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษา 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน  
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันปฐมวัย (อนุบาล ๑,๒,๓) และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๒. จัดอบรมส่ังสอนและจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาตามวัย 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
          ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
          ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 



 ๒ 
 ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๖  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
                ๒.๗  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 
อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  รับสมัครต้ังแต่วันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึง  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕     
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
 ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓   สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๔.๕   หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๖   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๕.  การยื่นใบสมัคร 

   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
                   ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
      
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕                     
ณ  โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
 
 ๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอน  
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนชุมชนภูเรือ จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏบิัติ (ท้ังนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่น
ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)  ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ  โรงเรียน     
ชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
เต็ม 

หมายเหตุ 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕    
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

ภาค  ก  สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
     -  ความรอบรู้ 
     -  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                          
๒.   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๒๐ 

 
 

๒๐ 

 
 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค  ข   สอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ ๖๐  

 รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้
ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า        
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙ .๒   จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน           
รวมสูงลงมา  ภายในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี   นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้ 
   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (๒)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                          (๓)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  
เรีย งตามลำดับ ท่ี ได้ รับการคัด เลือก  ผู้ ผ่ านการประ เมิน ลำดับ ท่ี  ๑  จะ ได้รับการ จัดทำสัญ ญ าจ้าง                     
ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนภูเรือ สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ            
การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญาการจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕    
 
 



 ๔ 
 ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน    
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ 
เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๑๘   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                    
                                                                                            
                                                                           
                                                                           (นายสายชล  ศรีคำ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนภูเรือ 

                       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.  ๐๙๕-๖๙๘๕๔๗๔ 
 ๐๘๔-๕๐๒๑๑๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
เอกสารแนบท้าย ๑ 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 

 
 

วันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   -  ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๕ พฤษถาคม ๒๕๖๕   -  รับสมัคร 
วันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   -  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕   -  ดำเนินการสอบคัดเลือก 
ภายในวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕ -  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี ๑ มถิุนายน ๒๕๖๕    -   รายงานตัว / ทำสัญญาจ้าง / เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
เลขประจำตัวสอบ ……….. 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
                                                 ---------------------------------------- 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีตำบล ……………………… อำเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ตำบล …………………………… 

อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
                สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

 


