
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแพะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านแพะ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้าง 
รายเดือนปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครผูู้สอนจ านวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน 
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน  ๒  อัตรำ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (-สี่พันบาทถ้วน-) 
 - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 

- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑ อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด   
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จ 
การศึกษา 
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือเอกสารรับรองสิทธิที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้        

๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแพะ   
อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่วันที่  ๗ – ๑๑ มกรำคม  ๒๕๖๒  เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
 
 



 

- ๒ - 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
 ๔.๕  ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารฉบับจริง 

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอนไว้ในใบสมัคร 
       ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.วิธีกำรคัดเลือก 
 การทดสอบปฏิบัติการสอน การสอบสัมภาษณ์ 

 

๗.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านแพะจะด าเนินการสอบประเมินประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที ่ 
๑๔  มกรำคม  ๒๕๖๒  เวลำ  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ ห้องธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแพะ 
 

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน    
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภำยในวันที่ 
๑๔  มกรำคม  ๒๕๖๒  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
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๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -   วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
สอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น  

 

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำ 
กรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

                                                                 ( นายวินัย  ถิ่นอ่อน ) 
            ครู รักษาการในต าแหน่ง 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพะ 
 

 
 
 
 
 


