
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

------------------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ้านวน  1 อัตรา ดังนั น อ้างถึงหนังสือส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1 ที่ ศธ04180/4514 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่องการจ้างครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี  

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน  1  อัตรำ 
- อัตราค่าจ้างเดือนละ  5,000  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐาน 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (ท่ียังไม่หมดอายุ) 

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่  
(ประชาชนอุทิศ) อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 – 2 กันยายน 2559  
(เว้นวันหยุดราชการ) 

4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
4.1 ส้าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับจริง  จ้านวน 1  ฉบับ 
4.2 ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง    จ้านวน 1  ฉบับ 
4.3 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ้านวน 1  ฉบับ 
4.4 ส้าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง     จ้านวน 1  ฉบับ 
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมฉบับจริง   จ้านวน 1  ฉบับ 
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)     จ้านวน 1  ฉบับ 
4.7 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ     จ้านวน 1  ฉบับ 
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 5. กำรยื่นใบสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครูถูกต้อง
และครบถ้วน 
 5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) อ้าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 7. วิธีคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
 8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ ฯ จะด้าเนินการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) อ้าเภอทองแสนขัน   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 9. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
จัดล้าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล้าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม 
(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั ง 
  9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ข้อที่ 9.1 เรียงตามล้าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 ขึ นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่ประกาศผลสอบคักเลือก แต่หากมีการสอบ 
คัดเลือกในต้าแหน่งเดียวกันครั งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั งก่อนเป็นอันยกเลิกตั งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกกันขึ นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี  

(1) ผู้นั นได้รับการจ้างตามต้าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้นั นสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3) ผู้นั นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก้าหนด 

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 10.1  ก้าหนดเวลาการด้าเนินการจัดท้าสัญญา 
  - วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 รายงานตัวท้าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
 10.2  การจัดท้าสัญญาจ้างครั งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้าแหน่งครูผู้สอนครั งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก้าหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผูผ้่ำน
กำรสอบคัดเลือก 
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 10.3 ผู้ได้รับการจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท้าสัญญาจ้างตามก้าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะรายบุคคล 
 10.4 การลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน้าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ้า / พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดแคลนคุณสมบัติตามท่ีก้าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ้านาจในจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั งสิ น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 
 
 
               (นายกมล   เมิดไธสง) 
       ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน ้าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน 

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนน้ ำหมีใหญ่ (ประชำชนอุทิศ)  ลงวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2559 
 

 
 
18 สิงหาคม 2559   ประกาศรับสมัคร 
22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559  รับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30  - 16.30 น.) 
6 กันยายน 2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
13 กันยายน 2559    สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ 
18 กันยายน 2559   ประกาศผลการคัดเลือก 
19 กันยายน 2559   รายงานตัวท้าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


