
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา- 
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนนาฏศิลป์ 
ในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาด้านสุนทรียภาพของนักเรียนระดับปฐมวัย 

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) 
  -  ครูสอนนาฏศิลป์  จ านวน  1  อัตรา 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-
16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โทร. 055-612864, 081-4756686 
นางนันทภัค  อินทร์ทิม  
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 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 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 ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้ารับสมัคร 

 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 7. วิธีการคัดเลือก  

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนสอบ หมายเหตุ 
30 ตุลาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ 20  

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ 50  
 แฟ้มผลงาน 30  
 คะแนนรวม 100  

 
 8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ณ ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ  
ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 

 9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนแฟ้มผลงานและคะแนนสัมภาษณ์ตามล าดับ แต่หากคะแนนทุกส่วน 
เท่ากันทั้งหมดจะใช้วิธีการสุ่ม (จับฉลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงลงมา 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ 
วันประกาศ แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน 
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 
  10.2 จัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว 
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการ
จ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 
                  (นายปัญญา   นิใจ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ในระดับปฐมวัย 
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

-------------------------------------- 
 
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2561  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร 
      (เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.) 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561   สอบสัมภาษณ์ 
      สอบภาคปฏิบัติ 
      ส่งแฟ้มผลงาน 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ประกาศผลการคัดเลือก 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  รายงานตัวและท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง  
ท าหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ระดับปฐมวัย  เลขท่ี ............ / ............ 

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 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 ............... เดอืน .................................... พ.ศ. .................... 
 หมดอายุเมื่อวันที่ ............................. เดือน ................................................... พ.ศ. ............. ....................... 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน ............................. หมู่ ..................... ถนน ................................ ต าบล .......... ....................... 
 อ าเภอ ........................................... จังหวัด .......................................... ... รหสัไปรษณีย์ ............................ 

6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก ..................................................................................................... ....................... 
 ได้รับวุฒิการศึกษา .......................................................................................................................................  
 มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ ................................................................................................... .......................... 
 ................................................................................................................................. ..................................... 

7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 
 
 
        ลงชื่อ ................................................... ผู้สมัคร 
                                ( .................................................... ) 
            ยื่นใบสมัคร วันที่ .............. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


