
ประกาศสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ 
เรือ่ง รบัสมคัรและคดัเลอืกบคุคลเปน็ลกูจา้งชัว่คราว 

ตำแหนง่ ครรูายเดอืนแกไ้ขปญัหาสถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต

ดว้ยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ ไดร้บัจดัสรรอตัราครรูายเดอืนแกไ้ขปญัหา 
สถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต ตามแผนงานพืน้ฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน ผลผลติผูจ้บ 
การศกึษาภาคบงัคบั ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ดงันัน้อาศยัอำนาจตามหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ข้ันพืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือ่ง แนวทางการสรรหาและ 
บรหิารอตัรากำลงัพนกังานราฃการ และลกูจา้งชัว่คราว สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสัง่สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เรือ่ง การมอบอำนาจเกีย่วกบัลกูจา้งชัว่คราว จงึประกาศรบัสมคัรลกูจา้งชัว่คราว ตำแหนง่ครรูายเดอืน 
แกไ้ขปญัหาสถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต ดงัรายละเอยีด ต่อไปน้ี

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเสือก
ตำแหนง่ ครรูายเดอืนแกไ้ขปญัหาสถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต วิชาเอกปฐมวัย 

จำบวบ ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐00 บาท (หนึง่หมืน่หา้พนับาทถ้วน) (มปีระกนัลงัคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเสือก เปน็ผูม้คีณุสมบตั ิ ดงัน้ี 

๒.๑ มีลัญฃาติไทย 
๒.๒ มอีาย'ุไมต่าก,ว่า ๑๘ ปบีรบิรูณ ์
๒.๓ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๒.๔ เปน็ผูม้คีณุสมบตัทิ ัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละ 

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
๒.๕ เปน็ผูม้ใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู ตามมาตรา ๔๓ แหง่พระราชบญัญตัสิภาครแูละ 

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ ไม,เปน็ผูพ้กิารมรีา่งกายทพุลภาพจนไม'สามารถปฏบิตัหินา้ท ีไ่ด ้ไรค้วามสามารถ หรอื 

จติพืน้เพอิน ไม่สมประกอบ หรือไมเ่ป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๗ ไมเ่ปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ขา้ราชการทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีใ่น

พรรคการเมอืง
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งโทษจำคำโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เพราะกระทำความผดิทางอาญา 

เวน้แตโ่ทษสำหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษไม,เปน็ผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจืนเปน็ 
ทีร่งัเกยีจของสงัคม

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูถ้กูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหนว่ยงาบอืน่ของรฐั 
หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ

/ ๒.๑๐ ไมเ่ปน็พระ...



-๒-

๒.๑0 ไมเ่ปน็พระภกิษ ุ หรอืสามเณร นักพรต นักบวช 
หมายเหต ุ ผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรในวนัทีท่ำสญัญาจา้ง จะตอ้งไมเ่ปน็ชา้ราชการหรอืลกูจา้งชองสว่น 

ราชการ พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงานอืน่ของรฐั รัฐวิสาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งชองราชการสว่น 
ท้องถ่ิน

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวชิาเอกปฐมวยั 
๓.๒ ตอ้งมคีณุสมนตัปิรญิญาตรตีามที ่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
๓.๓ มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรือ หนังสือรับรองสิทํธ้ิ'ท่ีออก'เดยคุรุสภา หรือ ใบอนญุาต 

ปฏบิตักิารสอน

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงคส์อบคดัเลอืกใหข้อรับใบสมคัรและย่ืนใบสมคัรไตท้ี ่ กลุม่บรหิารงานบคุคล 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่นเขต๒ ตั้งแต่วันท่ี © -๔  สิงหาคม ๒๔๖๔ในวันและ 
เวลาราชการ เวน้วนัหยดุราชการ

๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สำเนาปรญิญาบตัร หนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ (สำหรบัผูท้ีย่งัไมไ่ดร้บัปริญญาบตัร)

ทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิลว้ไมห่ลงัวนัรบัสมคัรวนัสดุทา้ย 
พร้อมฉบบัจริง

๔.๒ สำเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) พร้อมฉบบัจริง 
๔.๓ สำเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี พร้อมฉบบัจริง 
๔.๔ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน พร้อมฉบบัจริง 
๔.๔ สำเนาทะเบยีนบา้น พร้อมฉบบัจริง 
๔.๖ หลกัฐานการเปลีย่นชือ่ ซ่ือสกุล (ถา้ม)ี
๔.๗ รปูถา่ย ขนาด ๑ น้ิว (ถา่ยใมเ่กนิ ๖ เดอืน) ข เน สํน ๓ วูบ
๔.๘ ใบรับรองแพทยฉ์บบัจรงิ ซึง่ออกโดยโรงพยาบาลของรฐั ไมเ่กิน ๑ เดอืน และแสดงวา่ 

ไมเ่ปน็โรคทีต่อ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙ 
๔.๙ หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคญัการสมรส (ถา้ม)ี

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๓ รป

๖. การยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผูส้มคัรคดัเลอืก จะตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองและกรอกรายละเอยีดใน 

ใบสมคัรใหถู้กต้องครบถ้วน
๖.๒ ผูส้มคัรคดัเลอืกตอ้งแจง้สถานทีท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้างจดหมายลงทะเบยีน 

ในเขตจ่ายชองไปรษณยีไ์ว้ในใบสมคัร /  เบอรัใทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได้
๖.๓ ผูส้มคัรตอ้งลงลายมอืชือ่ในใบสมคัรตอ่เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร 
๖.๔ ผูส้มคัรไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใด  ๆในการสมคัรคดัเลอืก

/ ๗. การประกาศ..



-๓-

๗. การประกาศรายซือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ และหน้าเว็บไซด์สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

๘. หลักสูตรการคัดเลือก
หลกัสตูรและวธิกีารคดัเลอืก โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์

ดงัรายละเอยีดแบบทา้ยประกาศรบัสมคัร

๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
๙.๑ ดำเนนิการดดัเลอืกในวับท่ี ©๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐0 น. เนินต้นไป 

ณ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคดัเลอืกภายในวันท่ี ©๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนกังานเขตพืน้ที ่

การศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ โดยประกาศตามลำดบัดงันี้
๑๐.๑ ผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ ในกรณทีีม่ผีูไ้ดค้ะแนนรวม 

เทา่กนั จะจดัลำดบัทีโ่ดยใหผู้ท้ี1่ดค้ะแนนผลการสอบปฏบิตักิารสอนมากกวา่อยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ หากยงัไดค้ะแนน 
เทา่กบัใหผู้ม้เีลขประจำตวัสอบนอ้ยกวา่อยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่

๑๐.๒ จะประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัการดดัเลอืกตามขอ้ ๑๐.๑ เรยีงตามลำดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวม 
สงูสดุลงมาตามลำดบั รายซือ่ผูส้อบคดัเลอืกจะขึน้บญัขไีวไมเ่กนิ ๒ ปี นบัตัง้แตป่ระกาศผลการสอบคดัเลอืก

©๑. การลังจ้าง
๑๐.๑ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก จะไดร้บัการสัง่จา้งเนนิลกูจา้งชัว่คราว หลงัจากทีไ่ดร้บัจัดสรร 

งบประมาณ จากสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
๑๐.๒ การสัง่จา้งผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไมผ่กูพนักบังบประมาณในปงีบประมาณถดัไป 
๑๐.๓ จะตอ้งเนนิผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัรทกุประการ หากภายหลงั 

ตรวจสอบวา่เนนิผูข้าดคณุสมบตั ิ จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาสัง่จา้งเนนิลกูจา้งชัว่คราวหรอื เลกิจา้งแลว้แตก่รณโีดย 
ไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน

๑©. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โทรศัพท์ ๐๘©-๘๘๔๓๐©๙ / ๐๕๔-๗๙©๕๑๐ ต่อ ©๐๔

©๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเนินที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได ้
ไม่ว่ากรณีใดๆ

จงึประกาศให ้ทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี & ดือน กรกภทคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(บายประสิหท่ี ชาวแหลง)
รองผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

รักษาราขการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบ้าน KM to



กำหนดการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว
ตำแหนง่ครรูายเดอืนแกI้ขปญีหาสถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต

ประกาศรบัสมคัร วันท่ี u r .. กรกฎาคม ๒๔๖๕
รับสมัคร ว ัน ิท ี่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธีค้ดัเลอืก วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔
ดำเนนิการคดัเลอืก วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๔
ประกาศผลการคดัเลอืก ภายในวนัที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๔๖๔



รายละเอียดหลักสูตรการสอบ

๑. หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหนง่ ครรูายเดอืนแกเ้ข 
ปญัหาสถานศกึษาขาดแคลนครขูัน้วกิฤต วขิาเอกปฐมวยั

แนบทา้ยประกาศ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ ลงวันท่ี กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑.© สอบสัมภาษณ์ ( ๔๐ คะแนน )
๑.๑.๑ ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา 
๑.๑.๒ การประกอบคณุงามความดี ๕ คะแนน

๕ คะแนน

๑.๑.๓ บคุลกิภาพ หว่งทวีาจา 
๑.๑.๔ เจตคตแิละอดุมการณ ์
๑.๑.๕ การมปีฏภิาณไหวพรบิ

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๑.๒ สอบปฏินัติการสอน ( ๖๐ คะแนน)


