
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว (วิชาเอกปฐมวัย) 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนหนองบัววิทยายน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู              

เขต  1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุน
ของโรงเรียน   จ านวน  1   อัตรา  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876  ลงวันที่   15  มีนาคม  2547  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน  วิชาเอกปฐมวัย  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
            ครผูู้สอน  (วุฒิปริญญาตรี)  วิชาเอกปฐมวัย   จ านวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน 
     2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกปฐมวัย เทียบได้ไม่
ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง   ค่าตอบแทน 9,000 บาท/ เดือน 
  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      4.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต       
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535               
    5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน    
พรรคการเมือง 
    6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
    7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ     
 8.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านปฐมวัยหรือ
สาขาอ่ืนแต่ต้องมีประสบการณ์ทางการสอนด้านปฐมวัย 
 
  
 



3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                ยื่นใบสมคัรได้ที่โรงเรียนหนองบัววิทยายน ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู                      
จังหวัดหนองบัวล าภู  ตั้งแต่วันที่ประกาศ   จนถึงวันที ่ 13   มิถุนายน  2560  ในวันและเวลาราชการ   
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  

      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน    
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 

      4.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
      4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

          4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องธุรการ                  
โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

7.วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองบัววิทยายนจะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  15 มิถุนายน 2560 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนหนองบัว
วิทยายน 
 

 9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน           
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
          9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่16 มิถุนายน 2560 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
 
 



10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  17 มิถุนายน 2560  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการมาจัดท าสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
       10.6 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างมีก าหนดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560และสิ้นสุดใน
วันที่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 จนสิ้นปีการศึกษา 
                10.7 ผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงานดีและโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอโรงเรียนอาจจะต่อสัญญา
จ้างในปีถัดไป 
 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

           
 
                                                              (นายสพุจน์  กุหลาบมอญ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน ลงวันที่  6 มิถุนายน 2560 
................................................................................ 

 
6  มิถุนายน  2560    ประกาศรับสมัคร 
7 – 13 มิถุนายน 2560            รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.) 
14  มิถุนายน 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
15  มิถุนายน 2560   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
16  มิถุนายน 2560   ประกาศผลการคัดเลือก 
17  มิถุนายน 2560   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนหนองบัววิทยายน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
…………………………………………………………. 

 

1.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................  
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
2.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.............................. ...................เดือน............................................วัน 
3.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
4.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ..............................  
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
5.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...... ................................ 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
6.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................  
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
7.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
 
 
 
 

 


