
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย  
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเปน็ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

****************************************************** 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ จะดำเนินการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคล เพื่อจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
 รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความสำคัญ 
ท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 -  ค่าตอบแทนเดือน ละ 9,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา  

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
   ๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
   ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง  
   ๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  
   ๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
   ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ประถมศึกษา/
คอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์ 
   ๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม  
   ๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  
หมายเหตุ ผู้ท่ีได้รับเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน ราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น 



 ๓. การรับสมัคร  
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็น
ผู้รับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (จากคุรุ
สภาเท่านั้น) จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๔. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิหรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๕. สำนวนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๖. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๗. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป  
  ๘. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ, ช่ือสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับ และนำ
หลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย  
  ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี  
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ี สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรบัผู้นั้น 
จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนอนุบาลหัวฝายมิได้  

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ประกาศทางข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย (เว็บ
ไซด์ http://hfs.ac.th ) และประกาศผ่าน Facebook : โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
 ผู้สมัครต้องได้รับการสอบสัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี้ 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑) สาธิตการสอน  
๒) ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว 
ในเรื่องความสามารถและ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความคิด 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  

๖๐ คะแนน 
4๐ คะแนน 

สาธิตการสอน 
สัมภาษณ์ และ 

ประเมินจากเอกสาร 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 



 ๖. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก  
  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย หมู่ท่ี 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ตารางสอบ 
วันที ่24 พฤศจิกายน 2565  เวลา ๐๙ .๐๐ -๑๑.๓๐ น.  

- สาธิตการสอน  
- สัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสาร  

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

 ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2565  ภายในเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ประกาศทางข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน        
อนุบาลหัวฝาย (เว็บไซด์ http://hfs.ac.th ) และประกาศผ่าน Facebook : โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย โดยจะ
ประกาศเรียงลำดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

 ๙. การทำสัญญาจ้าง  
  ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี ๑ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพื่อ
จัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
  ๙.๒ การจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่ผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
 
 
 

       (นางนฤมล  พันลุตัน)  
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

................................................................................ 
15-22 พฤศจิกายน 2565  ประกาศรับสมัคร 

   รับสมัคร (ในเวลา ๐๙.๐๐ น. –๑๖.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
23 พฤศจิกายน 2565   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
24 พฤศจิกายน 2565   สอบสาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ 
25 พฤศจิกายน 2565   ประกาศผลการคัดเลือก 
28 พฤศจิกายน 2565    ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

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



 
   ใบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเปน็ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึง
วันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา............................................................วิชาเอก............................................................................. 
    จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี...........................................ออกให้ ณ อำเภอ.........................จังหวัด................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี......ตำบล............................อำเภอ..........................จังหวัด........................... 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร........................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี..................................ออกให้เมื่อวันท่ี........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน 
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ท้ังส้ินในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
               (....................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู ้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต ้อง
ครบถ้วนแล้ว 
ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 

 


