
 
 
 

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลและ

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย   สังกัด โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
-------------------------------------------- 

 
  ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาลและครูผู้สอนระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้    
                                                                                                                                                    

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล   จ านวน ๑ อัตรา 

   (๑) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  
   (๒) ค่าจ้าง  ๖,๕๐๐.-  บาท/เดือน   
   (๓) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันท าสัญญา   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ชื่อต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จ านวน ๑ อัตรา 
   (๑) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  
   (๒) ค่าจ้าง  ๙,๐๐๐.-  บาท/เดือน   
   (๓) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันท าสัญญา   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 
 
 

๒.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที พรรค 
การเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เพราะกระท่าผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที รังเกียจของสังคม 



  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื น
ของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที ผ่านการเลือกสรรในวันที ท่าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ นและจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ที แสดงว่าไม่เป็นโรคที ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ
ที  ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน มายื นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไขเพิ มเติม 
  (ข) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษามัธยมศึกษาปีที  ๖ ขึ้นไป  (หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ ถ้ามีวุฒิ
ทางการศึกษาด้านปฐมวัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  ส่าหรับต่าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 
  (ค) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย  ส่าหรับต่าแหน่ง 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

(ง) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักเด็กนักเรียน รักงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื นได้เป็นอย่างดี 
และอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที ได้ 

๓.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๐ เมษายน  
๒๕6๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร   
  (๑ )  รู ปถ่ ายหน้ าตร ง ไม่ ส วมหมวกและ ไม่ สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑ .๕  x ๒  นิ้ ว  
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
  (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนา
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ  ๑  
ฉบับ  โดยจะต้องส่าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ่านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   
  ในกรณีที ไม่สามารถน่าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  มายื นพร้อมใบสมัครได้  ให้น่าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที สถานศึกษาออกให้   โดยระบุวันที ที ได้รับอนุมัติการจบหลักสูตร ซึ งจะต้องอยู่ภายในก่าหนด
วัน ปิดรับสมัครมายื นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
  (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ    
  (๕ )  ใบรั บ รองแพทย์  ซึ่ ง ออก ให้ โ ดยสถานพยาบาลของรั ฐ  ซึ่ ง ออก ให้ ไ ม่ เ กิ น  
๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  (๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  
เป็นต้น    
  เอกสารตามข้อ  (๒), (๓), (๔), และ (๖)  ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย  และ
เอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                                



๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๑  เมษายน  

256๒   ณ  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  และเว็บไซต์ http:// www.bpnschool.ac.th/ 

 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการสรรหาครูพี เลี้ยงเด็กอนุบาลและครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ การประเมินภาคความรู้ ความสามารถที ใช้เฉพาะต่าแหน่ง  ๕๐   คะแนน 
โดยการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ตามรายละเอียดดังนี้ 

- พลวัต นโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส่าหรับเด็กอนุบาล 
- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- สมรรถนะในการท่างาน จรรยาบรรณ และคุณธรรมส่าหรับครู 
- ความรู้ ความสามารถอื นๆ ที เกี ยวข้อง 

๕.๒ การประเมินภาคความเหมาะสมกับต่าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   ๕๐   คะแนน 
๖.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
     คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๙ เมษายน  256๒  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้  

วันที่ เวลา ก าหนดการสอบ คะแนน หมายเหตุ 

๒๒ เมษายน  
256๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน ๕๐  

๑3.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ๕๐  

สถานทีส่อบ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มโดยจัด
เรียงล าดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๓  เมษายน  256๒      
ณ  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  และเว็บไซต์ http:// www.bpnschool.ac.th/ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัด
จ้าง ตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศ 
ผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันใหม่  หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และจะยกเลิก
การข้ึนบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
๓) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว  
๔) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
๕) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 

http://www.bpnschool.ac.th/
http://www.bpnschool.ac.th/
http://www.bpnschool.ac.th/


๙.  การจัดจ้าง  
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ

จ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย  จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง 
หรือยกเลิกค าสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

(นายชูศักดิ์  เนียมทอง) 
      ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านโปง่น้อย 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 

และครูผู้สอนระดับปฐมวัย  สังกัด โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
 (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๒) 

 

1. ประกาศรับสมัคร 
 

ภายในวันที่ ๘ เมษายน   256๒ 
 

2. รับสมัคร 
 

วันที่ ๘ – ๒๐ เมษายน 256๒ 
 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 

ภายในที่  ๒๑  เมษายน 256๒ 
 

 
4. สอบปฏิบัติงาน  
    -  สอบข้อเขียน  (09.00 น. – 1๑.30 น.) 
    สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๒ เมษายน 256๒ 
    -  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
        (13.00 – ๑๖.๓๐น.) 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
 

ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน 256๒ 
 

 
6. รายงานตัวและด าเนินจัดจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาลและ 
    ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
 

 
วันที่ ๒๔ เมษายน 256๒ 

 

 
 
 
 

 

                               

 



สมัครต าแหน่ง.................................. 
เลขประจ าตัวสอบ........................... 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล 

และครูผู้สอนระดับปฐมวัย  สังกัด โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
 

1.  ช่ือ ........................................................................ นามสกุล  .................................................................................... 
     สัญชาติ ..........................................  เช้ือชาติ .............................................  ศาสนา .............................................. 
2.  เกิดวันที่ ............... เดือน ...........................................พ.ศ......................      อายุถึงวันรับสมัคร...........................ป ี

3.  เกิดที่ต าบล ................................... อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..................................................... 
4.  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................  
     ออก ณ ส านักงาน ..................................................................... เมื่อวันท่ี......... เดือน ........................ พ.ศ............. 
5.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .......................... หมู่ที่..................... ถนน ................................ ต าบล....................................... 
    อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................. เบอร์โทร .............................................. 
6.  ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน.................................................................................... ปี พ.ศ.......................... 
    ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศกึษา................................................................ วิชาเอก................................................. 
    มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถพิเศษคือ....................................................................................................................... 
7.  หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

     (    )  ส าเนาปรญิญาบตัรหรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 

     (    )  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)      (    )  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 

     (    )  ส าเนาทะเบียนบา้น                           (    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

     (    )  ใบรับรองแพทย์                               (    )  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 

และเป็นความจริงทุกประการ 

      

      ลงช่ือผู้สมัคร............................................................ 
                      (.........................................................) 
                   วันท่ี.......................................................... 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 

 

ลงชื่อ...................................................... 

 (...............................................................) 

                    วันที่................................................ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัรแล้ว ปรากฏว่า 

 คุณสมบัติถูกต้อง 

 ขาดคุณสมบัติ เพราะ............................. 
 
ลงชื่อ...................................................... 

 (...............................................................) 

     วันที่................................................ 

 


