
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

********************* 
ด้วยโรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย  จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  
ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
   - ครูสอนเอกปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา 
  
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มา
ยื่นด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย 

๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาปฐมวัย 
๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๔) เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู 
๕) มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 



 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์
อุทิศวิทยา)  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 19-20  สิงหาคม  2562  เวลา  9.00 – 16.00 น.   

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 5.  กำหนด วัน เวลา  และสถานที่ในการสอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์      
วันที่  21 สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  เป็นต้นไป 

6.  วิธีการคัดเลือก 
  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
- สอบสัมภาษณ์  
- สอบปฏิบัติการสอน และให้นำแผนการ
สอนรายวิชาปฐมวัยมา ด้วย 

๕๐ 
50 

สอบสัมภาษณ์และสอบ
ปฏิบัติการสอน 

คะแนนรวม 100 

  

7.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ภายในวันที่  22  สิงหาคม  ๒๕62 เวลา 
08.30 น. ที่ https://www.facebook.com/nongklayschool/  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึน้บัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  
นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
     ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  22  
สิงหาคม  ๒๕62  เวลา 8.30-16.30น.  
  ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
           

 
 

 
                                                                      (นายสาโรช  ดีวิจิตร) 
           โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย   
      โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ................................. ...ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.............................................................. ............................................................. 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)   

 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
         (......................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


