
 

 

 

 

  ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 
ฉบับที่  12   / 2564  

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
และ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 

............................................................................... 
 
    ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒                       
จะด าเนินการ รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 อัตรา และ                  
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย จ านวน 5  อัตรา โดยใช้งบประมาณจาก เงินอุดหนุนของโรงเรียน อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๔๕๖๒ ลงวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐                    
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙                  
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ เกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 

๑. ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง จ านวน  2  อัตรา  
   วิชาเอกท่ัวไป ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  17 มิถุนายน 2564 – 31  มีนาคม 2565  
 

๒. ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย จ านวน  5  อัตรา  
 วุฒิ ม. 6 ปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาทีคุคี  จ านวน  1 อัตรา  
2. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี จ านวน  1 อัตรา  
3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร จ านวน  1 อัตรา  
4. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร จ านวน  1 อัตรา  
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี จ านวน  1 อัตรา  

  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือน 17 มิถุนายน  2564 – 
31  มีนาคม 2565   

 
 
 
 
 
 



3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   3.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
  3.3 มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนี้  

    3.๓.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใช้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรบัต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องมี 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  
    3.3.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิ
ประกอบ วิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  3.4 มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
     3.4.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้าง เดือน
ละ 5,๐๐๐ บาท ) 
  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่                               
ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต าบลแมส่อง  อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

  4.1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ ดังนี้    
     ๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตามคุณสมบัติ 
     ๔.๒ ใบแสดงผลการเรียน ( Transcript)  
    ๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่

เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
    ๔.๔ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  
    ๔.๕ บัตรประจ าตัวประชาชน  
    ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลหรือรัฐหรือเอกชน ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนที่

แสดงว่าไม่ เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
     ๔.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภา ออกให้  ( เฉพาะต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง )  
     ๔.๘ หลักฐานอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรสใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 
     

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 

๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  และทาง https://banmaerameongschool.ac.th/   
  6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  
   



  7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจะด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความ เหมาะสม
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 15  มิถุนายน ๒๕๖๔   ตามก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  
 8. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
หกสิบ โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบ ได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

 9. การประกาศผลการคัดเลือก  
  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 มิถุนายน  ๒๕๖๔                  

ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และทาง https://banmaerameongschool.ac.th/       
และท าสัญญาจ้าง   วันที่ 17 มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตามก าหนดแนบท้ายประกาศนี้                
   ๑0. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี  
    ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชี   
   11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก  
   การจดัจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ตามประกาศผลการสรรหาของ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

  (นายณัฐพล    ทองดีนอก) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจกปก  

                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://banmaerameongschool.ac.th/


 
หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

โรงเรียนแม่ระเมิง  ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

( แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ฉบับที่ 12/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ) 
..................................................... 

1. ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ( ๕๐ คะแนน)  

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน)  
1. วิชาการศึกษา 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ภาค ค  ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)  สังเกต ตรวจสอบ เอกสาร โดยประเมินจาก 
   ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  

๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
๕. เจตคติและอุดมการณ์ 

 
2. ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย  

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ( ๕๐ คะแนน)  
   ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน) 

ภาค ข  ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)   สังเกต ตรวจสอบ เอกสาร โดยประเมินจาก 
   ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  

๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
๕. เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  
………………………………………………………………. 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  24 พฤษภาคม  2564  
รับสมัคร เวลา 08.30 – 16.30 น.  วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน  2564   
ด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 15  มิถุนายน 2564  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 16  มิถุนายน 2564 
ท าสัญญาจ้าง วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


