
 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอนจ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัย
อ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  
๒๕๔๗ ความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ   ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖  ลงวันท่ี  
๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ท่ี ศธ ๐๔๐๘๐/๑๑๒๗ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความเห็นจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอนดังนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่เปน็ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา                          
อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  
      -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี 
ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  ๒.๓ มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๒.๔ สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้อยู่ในระดับดี 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

       รับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยดุราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.   
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ  หมู่ท่ี ๒  ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ ์ 
 
 



๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

     การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
ดังนี ้

      ๔.๑.  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน    
   ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑ ฉบับ  

 ๔.๒.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ × ๑.๕  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๓ รูป 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน     จ านวน  ๑ ฉบับ 

 ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับ และน าหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย 

๕.  การยื่นใบสมัคร 
     ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร               

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
        ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร 
     ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันพุธท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง 

(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) และบนเว็บไซต์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

      โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) จะด าเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดี
ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  สถานท่ีสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  ก าหนดการสอบในตาราง 
ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

 
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒.รับสมัครคัดเลือก วันพุธท่ี ๒๐ –วันองัคารท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
 
๓.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

 
ภายในวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
๔.สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 

  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๖.ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๘.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐        

ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
      ๘.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันอังคารท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการ
สอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 

(๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
     ๙ .๑  จะด า เนิ น ก าร จ้าง ผู้ ไ ด้ รั บการคัด เลือก เพื่ อ จ้ าง เป็ น ลูก จ้าง ช่ั วคราว ท าหน้ า ท่ี ค รู ผู้ สอน                       

เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  ส าหรับการเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา 
      ๙.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 



 ๙.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครู ผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 ๙.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ๑๐.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้    ไม่ว่า
กรณีใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒                                   
 
 
                                                                                           
                                                                               ( นายนเรศ     เภารอด ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


