
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
................................................................ 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา    
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

1.ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 
  - ครูสอนระดับชั้นอนุบาล เอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 

2.คูณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไชเพิ่มเติม 
2.2 มีสัญชาติไทย 
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ใยกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.6 ไม่เป็นผู้รับต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความรับผิดลหุโทษ 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่อยงานอื่น

ของรัฐ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกปฐมวัย) 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่

ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

  
 



 
 3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครได้  ณ โรงเรียน               
บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 4.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล                 
  การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 5.การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
  ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-441-5666(ผู้อ านวยการโรงเรียน),061-154-4967(นางสาวขวัญฤดี แดงสุข),
086-779-5985 (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
 7.วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
  

วัน เวลา  วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันอังคารที ่25 พฤษภาคม 2564 
08.30 เป็นต้นไป 
 

-สอบข้อเขียน 
-สอบสัมภาษณ์/สาธติการสอน 

100 
50 

 

คะแนนรวม 150  
 
 8.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม        
พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 



  
 9.เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
  9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงาน ท าสัญญาจ้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือก
ได้อันดับถัดไป 
 10.การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  10.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ที่ก าหนดจึงเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  10.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกว่าจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อมูลผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชารหรือข้าราชการ 
  10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด หรือมีวามรู้ความสามารถประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 11.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 
 

 
(นายวราวุธ   ศรีตะชัย) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก 



ปฏิทินด าเนินการสอบคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างปฐมวัย ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับอนบุาล 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ลงวันที่  

************************** 

17-23 พฤษภาคม 2564        - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00-16.00 น.)                            
24 พฤษภาคม 2564            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับคัดเลือก                        
25 พฤษภาคม 2564            - สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์                          
27 พฤษภาคม 2564        - ประกาศผลการคัดเลือก                            
31 พฤษภาคม 2564          - รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
    ใบสมัครคัดเลือกครูอตัราจ้างปฐมวัย ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับอนุบาล เลขที่......./........... 
       โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานีเขต 3                               
    .................................................................. 

1. ชื่อ...........................................................นามสกุล..........................................................................                   
สัญชาติ.....................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา..................................... 

2. เกิดวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .........................................................................                         
อายุถึงวันสมัคร........................ปี............................................เดอืน...........................................วัน 

3. เกิดที่ต าบล.............................อ าเภอ.............................................จังหวดั...................................... 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน............................................... ออก ณ ส านกังาน ..........................                          

......................................................เมื่อวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...........................               
หมดอายุเมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .................................................... 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน............................หมู่.............ถนน......................ต าบล...............................................                 
อ าเภอ........................................จังหวดั.............................................รหัสไปรษณีย์.......................                       
เบอร์โทรศัพท์บ้าน...........................................................เบอร์โทรศพัท์มือถอื............................... 

6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..............................................................................................................                    
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................................................................................................................                           
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คอื...............................................................................................................                         
....................................................................................................................................................... 

7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจา้งปฐมวัยท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับ อนุบาล โรงเรยีนบ้านหนองเม็ก 
 
 

 
   ลงชื่อ..............................................................ผูส้มัคร                                                                          

(........................................................................)  
ยื่นใบสมัคร วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 



 
 


