
 
       

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทับยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
……………………………………………………………………..……....................…………..……………. 

 

 ด้วย โรงเรียนบ้านหาดทับยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา
บริการตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ต าแหน่ง ครูผู้สอน   สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา หรือปฐมวัย หรือ 
ภาษาไทย  หรือ  คณิตศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา โรงเรียนบ้านหาดทับยา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

 ๑. ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก 
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา หรือ ปฐมวัย หรือ ภาษาไทย  หรือ  คณิตศาสตร์ 
  จ านวน ๑ อัตรา                                 
                อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท  
  

 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ                                
 ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด                       
                   ทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน                    
      หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรากระท าผิดวินัย 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑) เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 ๒) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา หรือปฐมวัย หรือ 
ภาษาไทย  หรือ  คณิตศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาก าหนด
และยังไม่หมดอายุ 
 ๓) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาที่รับสมัคร 
 ๔) มีสุขภาพร่างกายแข็.แรง สุขภาพจิตดี บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ๕) เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อเด็กและวิชาชีพครู 
 ๖) ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  
 

 ๔.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ ส านักงานโรงเรียนบ้านหาดทับยา  ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓                   
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  
 

 ๕.  ลักษณะการจ้าง 
 โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๖.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จ านวน ๓ รปู   
 ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓) ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่ก ากับทุกฉบับ 
 
 
 
 



 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โรง เรียนบ้านหาดทับยา   จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ เข้ ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่                              
๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป    ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนบ้านหาดทับยา 
หรือทางเว็บไซต์ http://www.utdone.net/ 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  
 
 

 ๙.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่   ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓                     
ณ  โรงเรียนบ้านหาดทับยา  เวลา ๐๙..๐๐ น. เป็นต้นไป  
 

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบสัมภาษณ์ เกินร้อยละ ๘๐  
 

 ๑๑.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านหาดทับยา   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เ ว ล า  ๑๓ .๓๐  น .   ณ  บอร์ ดป ร ะช าสั ม พัน ธ์  หน้ า โ ร ง เ รี ย นบ้ า นห าด ทั บ ย า  ห รื อท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.utdone.net/ โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนรวมทุกด้านจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า                            
หากคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับ
ที่สูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก 
 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนบ้านหาดทับยา  ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ต าแหน่ง ครูผู้สอน   สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา หรือปฐมวัย หรือ ภาษาไทย  หรือ  คณิตศาสตร์  
จ านวน ๑ อัตรา เข้าท าสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อมรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ในวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๓  
  

  ประกาศ  ณ วันที่   ๗  เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  
                                                                           
 
                                                                                (นางสาวพันณิดา ด้วงท้วม)                                                                                     

         รักษาราชการแทน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา 

http://www.utdone.net/

