
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ�านเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นครูอัตราจ�างทําหน�าท่ีครูผู�สอนในระดับปฐมวัย 

********************* 
ด�วยโรงเรียนวัดบ�านเกาะ  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ�  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ� เขต ๑  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ�างเป-นครูอัตราจ�างทําหน�าท่ีครูผู�สอนระดับปฐมวัย  
จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป-นครูอัตราจ�างทําหน�าท่ีครูผู�สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ตําแหน)งท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป�นครูอัตราจ�าง  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราค2าจ�างเดือนละ 6,000  บาท  (-หกพันบาทถ�วน-) 
 - ครูสอนเอกปฐมวัย  จํานวน  1  อัตรา 
  
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป-นผู�มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป-นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห2งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปEบริบูรณ�ข้ึนไป 
  2.4 ไม2เป-นบุคคลล�มละลาย 
  2.5 ไม2เป-นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม2สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน              
ไม2สมประกอบ หรือเป-นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว2าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม2เป-นผู�ดํารงตําแหน2งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีโนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม2เป-นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว�นแต2เป-นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม2เป-นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออกหรือไล2ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน2วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู�ท่ีผ2านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม2เป-นข�าราชการหรือลูกจ�างของส2วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ�างของหน2วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส2วน ท�องถ่ิน  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)ง 
  มีความรู� ระดับปริญญาตรีข้ึนไป   (ถ�าจบเอกปฐมวัยจะได�รับการพิจารณาเป-นพิเศษ) 
 
 ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู�ประสงค�จะสมัครสอบคัดเลือก ให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได� ณ โรงเรียนวัดบ�านเกาะ  
อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ� ตั้งแต)วันท่ี  7 – 9  พฤษภาคม  2561  เวลา  9.00 – 16.00 น.   
เว�นวันหยุดราชการ    
 
 
 
 
 
 



 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู�สมัครสอบจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript)  พร�อมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สําเนาหลักฐานท่ีใช�แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีครุสภาออกให�เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีสอน

ท่ียังไม2หมดอายุนับถึงวันป\ดรับสมัครวันสุดท�าย จํานวน ๑ ฉบับ ได�แก2 
 ๔.๒.๑ ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ 
 ๔.๒.๒ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 
 ๔.๒.๓ หนังสือรับรองสิทธิ 
๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ�ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ2าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป (ถ2ายไม2เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การย่ืนใบสมัคร 
๕.๑  ผู�สมัครจะต�องรับและยื่นใบสมัครสอบด�วยตนเองและต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�

ถูกต�องและครบถ�วน  พร�อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
  ๕.2  ผู�สมัครต�องลงลายมือชื่อในใบสมัครให�เรียบร�อยต2อหน�าเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  9  พฤษภาคม  2561 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข�อเขียนและสอบสัมภาษณ� 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 11  พฤษภาคม  2561 
 
๐๙.๐๐ น.  เป-นต�นไป 
 

สอบสัมภาษณ� 
- แฟaมผลงาน 

50 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดบ�านเกาะ   จะดําเนินการสอบสัมภาษณ�   ในวันท่ี   11  พฤษภาคม  2561    
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป�นต�นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดบ�านเกาะ 

 
๙.  เกณฑJการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู�สอบผ2านจะต�องได�คะแนนรวมกันไม2น�อยกว2าร�อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนรวมเท2ากัน 
จะจัดลําดับท่ีโดยให�ผู�ท่ีได�คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว2าอยู2ในลําดับท่ีดีกว2า หากยังได�คะแนนเท2ากัน   
จะใช�วิธีการสุ2ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต2งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกตามข�อ  ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู�ได�คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี  1๔  พฤษภาคม  2561   รายชื่อผู�สอบคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว�ไม2เกิน  ๑ ปE  นับต้ังแต2ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก   
 
 
 



 แต2หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหน2งเดียวกันครั้งใหม2 บัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกครั้งก2อนเป-นอัน
ยกเลิกต้ังแต2วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม2และผู�ได�รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู�นั้นได�รับการจ�างตามตําแหน2งท่ีได�รับการคัดเลือกไปแล�ว 
 (๒)  ผู�นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ�าง 
                     (๓)  ผู�นั้นไม2มารายงานตัวรับการจ�างตามกําหนด 

 ๑๐.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ)านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ�าง 
  ๑๐.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ�าง 
     -  วันท่ี  16  พฤษภาคม  2561 รายงานตัวทําสัญญาจ�างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจ�างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู�ผ2านการสอบ
คัดเลือก เป-นหนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ�างเป-นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอนครั้งแรก และ
ให�มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนดจึงเป�นหน�าท่ีของผู�สมัครท่ีต�องรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู�
ผ)านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู�ได�รับการจัดทําสัญญาจ�างเป-นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอน ต�องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ�างตามกําหนด  ถ�าพ�นเวลาดังกล2าวจะถือว2าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ข้ึนบัญชีผู�ผ2านการคัดเลือกเป-นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ�างลูกจ�างชั่วคราวตําแหน2ง ครูผู�สอน ไม2มีข�อผูกพันต2อเนื่องท่ีจะนําไปสู2การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป-นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู�ได�รับการจ�างปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน ในกรณีระหว2างปEงบประมาณการจ�างหากปรากฏว2า
เป-นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู�ความสามารถความประพฤติไม2เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�าง อาจ
สั่งเลิกจ�าง  โดยไม2ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล2วงหน�า  โดยไม2มีเง่ือนไขและจะไม2มีสิทธิเรียกร�องใดๆท้ังสิ้น  

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป�นท่ีส้ินสุด ผู�สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค�าน
ไม)ได�ไม)ว)ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 

           
 
 

         (นายอดุลย�  อู2ตุ�ม) 
                                                         ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านเกาะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลอืก 
ครูอัตราจ�างรายเดือน ทําหน�าท่ีครูผู�สอนในระดับปฐมวัย 

ตามประกาศโรงเรียนวัดบ�านเกาะ  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม  ๒๕61 
................................................................................ 

 
7  พฤษภาคม  ๑๕๖๑    ประกาศรับสมัคร 
7 – 9  พฤษภาคม  2561   รับสมัคร /ยื่นใบสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
๙  พฤษภาคม  2561    ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบเข�ารับการคัดเลือก 
11  พฤษภาคม  2561    สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ�) 
14  พฤษภาคม  2561    ประกาศผลการคัดเลือก 
16  พฤษภาคม  2561    รายงานตัวทําสัญญาจ�าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทําหน�าท่ีครูผู�สอนในระดับปฐมวัย  เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนวัดบ�านเกาะ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ� เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปE.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู2ปJจจุบัน...............................หมู2..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย�................... 
       เบอร�โทรศัพท�บ�าน................................................เบอร�โทรศัพท�มือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได�รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู�พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป-นครูอัตราจ�างทําหน�าท่ีครูผู�สอนในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบ�านเกาะ 
 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผู�สมัคร 
       (........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูป 
3x4 ซ.ม. 


