
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานหาดทับยา 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ีครูผูสอน 

(ไมระบุวิชาเอก/มีใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
********************* 

ดวย  โรงเรียนบานหาดทับยา     หมู  1 ตําบลทามะเฟอง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ตําแหนง ครูผูสอน (ไมระบุวิชาเอก/มีใบประกอบวิชาชีพคร)ู จํานวน  1  อัตรา  โรงเรียนจะดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ีครผููสอน (ไมระบุวิชาเอก/มีใบประกอบวิชาชีพคร)ู  ดังนัน้  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน (ไมระบุวิชาเอก/มีใบ
ประกอบวิชาชีพคร)ู   ดังนี ้
 

              1. ตําแหนงที่จะดําเนนิการสอบคดัเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว  
                 (อัตราคาจางเดือนละ 5,000  บาท  ) 
     1.1 ไมระบุวิชาเอก          จํานวน   1  อัตรา  

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                  2.1  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีมีใบประกอบวชิาชีพ 
                  2.2  มีประสบการณการสอน 

    2.3  ไมเปนพระภกิษุ หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช 
 
 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคดัเลอืก 
      ผูประสงคจะสมัครสอบคดัเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีโรงเรียนบานหาดทับยา    หมู 1 
ตําบลทามะเฟอง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  ตัง้แตวันที่  22 กรกฎาคม ถึง 27 กรกฎาคม 2558 ในวัน เวลาราชการ 

4.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนาํมายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคณุวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง      จํานวน  1  ฉบับ 
      4.2  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  พรอมฉบับจริง      จํานวน  1  ฉบับ 
                  4.3  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง       จํานวน  1  ฉบับ 
                  4.4  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถามี)      จํานวน  1  ฉบับ 

     4.5  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3 รูป (ถายไมเกนิ 6 เดือน) 
                   4.6  ใบรับรองแพทย    



 

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผูสมัครจะตองรับ และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถูกตอง และครบถวน 
         5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณยีไว

ในใบสมัคร 
                   5.3  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรยีบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

          6.  การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบานหาดทับยา  หมู 
1 ตําบลทามะเฟอง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  
               7.  หลักสูตร และวิธีการคดัเลือก 
        หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ี 
ครูผูสอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคดัเลือกแนบทายประกาศนี ้

   8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
        โรงเรียนบานหาดทับยา จะดําเนินการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558         
สถานท่ีสอบคัดเลือกโรงเรียนบานหาดทับยา หมู 1 ตําบลทามะเฟอง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต 1 ในตาราง ดังตอไปนี ้
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันที่  29 กรกฎาคม 2558 

09.00 น. – 12.00 น. 
 
 

13.00 น.  เปนตนไป 

     สอบขอเขียน 
1. ความรูความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
2. สอบภาคปฏิบัต ิ

       
      สอบสัมภาษณ 

 
50 
30 
 

20 
 

 
 

9.  เกณฑการตดัสินการขึ้นบญัชแีละการยกเลิกบัญชกีารสอบคดัเลือก 
      9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ รวมกันไมนอยกวารอยละ 60ใน
กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับท่ี
ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้ง       
 
          
 



 

 
       9.2 จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคดัเลือกตามขอ 9.1 เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบคดัเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้ง
ใหม  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศผลการสอบคดัเลือกครั้งใหม และผูไดรับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้บัญชีในกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
 (1)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 
                           (2)  ผูนั้นขอสละสิทธ์ิในการจาง 
                           (3)  ผูนั้นไมมารายงานตวัรับการจางตามกําหนด 

    10.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคดัเลอืก/เงื่อนไขการจาง 
        10.1 จะดําเนินการจางผูไดรับการคดัเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน
คอมพิวเตอร เรียงตามลําดับท่ีไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินตามลําดับ จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง  
 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ หองผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดทับยา 
        10.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตวัเพ่ือ
จัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน  ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธ์ิ 
และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผูผานการคดัเลือกเปนการเฉพาะราย  
           10.3 การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจ ุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากผูใดประสงคจะบรรจุเปน
พนักงานราชการ หรือขาราชการตองดําเนนิการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกําหนด  ตามลําดับ 
                  10.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณรีะหวางปงบประมาณการจาง  หากปรากฏ 
วาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง 
อาจส่ังเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังส้ิน  
        10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมได
ไมวากรณีใด ๆ 
 
      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
                                   

                                                                                                         
                                                                                  (นายชูชีพ      อินทรลา) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดทับยา 
 



 

ปฏิทินการดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางช่ัวคราวรายเดือน  
ตําแหนงครูผูสอน(ไมระบุวิชาเอก/มีใบประกอบวิชาชีพครู) 

โรงเรียนบานหาดทับยา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1 

 

********************************** 
 
วันท่ี   22  กรกฎาคม 2558               - ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  22 – 27 กรกฎาคม 2558               - รับสมัคร  
วันท่ี  28  กรกฎาคม 2558    - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 
วันท่ี  29 กรกฎาคม 2558            - ดําเนินการคัดเลือก 
วันท่ี  30 กรกฎาคม  2558     - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี  3 สิงหาคม  2558    -  รายงานตัว/ทําสัญญาจาง 
วันท่ี  3  สิงหาคม  2558      - เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

********************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรการคัดเลือกบคุคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทาํหนาที่ครูผูสอน 

------------------------------------------ 
1. ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ทําการสอบขอเขยีน        80  คะแนน ดังนี ้

1.1 ความรอบรูเกีย่วกับคอมพิวเตอร   50   คะแนน 
1.2       สอบภาคปฏิบัต ิ   30  คะแนน 

 
2 การสอบสัมภาษณ   20   คะแนน 
 
 
                                          ................................................................. 



 

ใบสมัครลกูจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน 
โรงเรียนบานหาดทบัยา 

---------------------------------------- 
 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกลุ …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ป 
3. เกิดท่ีตําบล ……………………… อําเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจําตวัประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  สํานักงาน …………………………. เม่ือวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ตําบล …………………………… 

อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอรโทร…………………….. 
6. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ป พ.ศ……………… 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวฒุิ ความรูพิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
                สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธ์ิ 

 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวฒุิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถาย ขนาด 1 นิว้ จํานวน 3 รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย   
 อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัตติรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้ถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผูสมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 

เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัต ิ
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว 
ถูกตอง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกตอง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

     
        1 นิ้ว 
 

เลขประจําตัวสอบ............... 



 

 


