
 

 

 
  
  

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

 ------------------------------------ 
                    ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ าเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
จ านวน ๑ อัตรา  
   อาศัยอ านาจตามค า ส่ังส านักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙ 
เรื่องมอบอ านาจลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 
ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑  อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๙๖๐ บาท/เดือน  
   หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

   ๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

  ๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

   ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑) จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือปริญญาโทด้านวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 ๒) ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกท่ีก าหนดในประกาศ  และ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิมรับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 
  

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
          ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน 
แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
          ๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
         ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
          ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 



๒ 

 

 

          ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
         ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
          ๙) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 

    ท้ังนี้ ผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๓. การรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีงานบุคคล ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนอุดมดรุณี  ต้ังแต่วันท่ี ๓ –  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
             ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
จ านวน ๓ รูป 
         ๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งท่ีสมัครโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   กรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัน
รับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  ๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
             ๔) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
             ๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 
            ๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
            ๗) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบส าคัญการสมรสใบเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล พร้อมถ่ายส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 

๔. เง่ือนไขการจ้าง 
     ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
     ๔.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ๔.๓ สัญญาจ้างจัดท าเป็น ๑  ภาคเรียน ( ๑๙ กันยายน –  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เมื่อส้ินสุด
สัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างและปรบัเงินเดือนเมื่อส้ินปีการศึกษา 
     ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างนอ้ย ๓๐ วัน 



๓ 

 

 

 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๕.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวนัท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      ๕.๒ วัน เวลาและสถานท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์  ในวันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี     
 

ต าแหน่ง  ก าหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 
 

ครูอัตราจ้าง  
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

                                                                                         รวมคะแนน ๒๐๐ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับหากคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนน 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ท่ีได้ล าดับสูงกว่าแต่ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัคร
ก่อนเป็นผู้ท่ีได้ล าดับสูงกว่า 
 

๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ ในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ  และ www.ud.ac.thโรงเรียนอุดมดรุณี 
 
๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและไปท าสัญญาจ้างในวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ  งานบุคคล  ห้องส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี  โดยเริ่มปฏิบัติงาน  
ใน ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

               หมายเหตุ   ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้
ในล าดับถัดไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

      (นายเรืองวิทย์   ปรากฎวงษ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 
 
 
 

http://www.ud.ac.thโรงเรียนอุดมดรุณี/


๔ 

 

 

 
 ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอตัราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

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

  ประกาศรับสมัคร ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รับสมัคร                                           ๓ –  ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประเมินสมรรถนะ (สอบความรู้  ปฏิบัติ  และสัมภาษณ์) ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การจัดท าสัญญาจ้าง ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  เริ่มปฏิบัติงาน ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

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

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคลากร 
 

 ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50 คะแนน) 
  - สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2562   
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และฉบับ 
แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ภาค ข   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (100 คะแนน) 

   -   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   -   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
   -   ความรู้ความสามารถด้านวิชาเอกท่ีก าหนดในประกาศ   

 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
   -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว                        
ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  และให้มี
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมไม่น้อยกว่า  3  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉล่ีย 
 
                                         ………………………….………………………….. 

 
 
 

 

 
 
 


