
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 
เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองกล้วย อ าเภอ พิชัย  จังหวัด อุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา ค่าจ้างราย
เดือน ๖,๐๐๐ บาท อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค าส่ังท่ี ๑๑๒๐/
๒๕๖๐                เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
บัดนี้ ทางโรงเรียน    จึงอาศัยอ านาจดังกล่าว ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑.  ต ำแหน่งคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง (อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๖,๐๐๐ บำท) 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๒.๑  วิชาเอกปฐมวัย   
      ๒.๒  วิชาเอกประถมศึกษา 
  ๒.๓  วิชาเอกสังคมศึกษา 
  ๒.๔  วิชาเอกท่ัวไป  

๒.๕  มีสัญชาติไทยเพศชายหรือหญิง 
  ๒.๖  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๙  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๑๐  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๑๒  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีพรรคในการเมือง 
   ๒.๑๓  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๔  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๕  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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 ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ๓.๑  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนด   
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  ๓.๓  ตรงตามวิชาเอกท่ีต้องการ 
        ๔.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนบ้านคลองกล้วย 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   ต้ังแต่วันที่  ๖ - ๒๐ มิถุนำยน   ๒๕๖๒  เวลา 08.30 – 15.30 น.            
(ในเวลาราชการ)  
        ๕.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร  

 ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๖.  กำรยื่นใบสมัคร 
   ๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร     

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
           ๖.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 

  ๖.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
๗.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำคัดเลือก 

        ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  25๖๒ ณ โรงเรียนบ้านคลอง
กล้วย   
  ๘.  วัน   เวลำ    และกำรทดสอบ 
          โรงเรียนบ้านคลองกล้วย  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันอำทิตย์ท่ี ๒๓ มิถุนายน  25๖๒    
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สถานท่ีสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านคลองกล้วย ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 
 

วัน  เดือน  ป ี
เวลำ 

กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๒๓ มิถุนำยน 25๖๒ 
09.00 น. – 1๐.๐0 น. 

 
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. 

 
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 
ภำค ก. 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
ภำค ข. 
ความรู้ความสามารถวิชาเอก 
ภำค ค. 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  
 

 
 

๕๐  คะแนน 
 

๕๐  คะแนน 
 

๕๐  คะแนน 

๙.  สถำนที่สอบ 
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย  ต าบล คอรุม   อ าเภอ พิชัย   จังหวัด อุตรดิตถ ์ 

 
๑๐.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรตัดสินกำรคัดเลือก 

        ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนน
รวมกันเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากัน       
ให้ผู้ท่ีล าดับท่ีการสมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า                
        ๑๐.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  
ภายในวันที่  ๒๔  มิถุนำยน  25๖๒  ณ  โรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย     
 ๑๑.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
  ๑๑.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี ๑  กรกฎำคม  25๖๒  เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๐.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑  
     ๑๑.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก   จะยึดถือประกาศรายช่ือ ผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  

       ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                   ๑๑.๔ การจ้างครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่ า เป็น ผู้ขาด คุณสมบั ติตาม ท่ีก าหนด หรื อมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ  ไม่ เหมาะสม                         
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆท้ังส้ิน  
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๑๒. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๕   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
              
 
                                                           

                (นายประพันธ์  ท ามา) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 
โทร. 098-2646966 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
รับสมัครครูลูกจ้างช่ัวคราว   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย   ลงวันที่  ๕ มิถุนำยน  25๖๒ 
................................................................................ 

 
๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒                         ประกาศรับสมัคร 
๖ – ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒   รับสมัคร  
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก      
๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒         สอบคัดเลือก  ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.       
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒     ประกาศผลการคัดเลือก 
๑  กรกฎคม  ๒๕๖๒    ท าสัญญาจ้าง (เวลา ๐๘.0๐ – 09.00 น.) 
๑  กรกฎคม  ๒๕๖๒    เริ่มปฏิบัติงาน 
 

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


