
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครผูู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยทราย  อ าเภอ ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ระดับช้ัน
ประถมศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 ความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และค าสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี ้

๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
จ านวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-)  

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบรบิูรณ์ข้ึนไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไร้ความสามารถ หรอืจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมอืง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.1 มีความรู้ ระดับปรญิญาตรีข้ึนไป  สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา ,คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย ,
ภาษาอังกฤษ ,สังคมศึกษา   
  3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู 

3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 4.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย และยื่นใบ 

สมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย  อ าเภอ  ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์   ตั้งแต่วันที่  26-29 พฤศจิกายน 2563 
เวลา  ๐๘.๓0 – 16.00 น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทราย  



 5.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
5.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  5.4  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  5.5  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

5.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนงัสอืรบัรองสทิธ์ิ พร้อมฉบบัจริง   
       จ านวน  ๑  ฉบับ 
5.7  ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐั   จ านวน 1 ฉบับ 

 
6.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  ประกาศผู้มสีิทธ์ิสอบในภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียน
บ้านห้วยทราย และ www.utdone.net  และจะด าเนินการสอบ คัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เวลา ๐๙.00 น.  เป็นต้นไป สถานทีส่อบคัดเลือก  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

7.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอน  และสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
30 พฤศจิกายน 2563 
๐๙.00 น.   
 
 
11.00 น.   

 
สอบปฏิบัติการสอน  
(ให้เตรียมแผน และสือ่การสอนมาด้วย)   
 
สอบสัมภาษณ์  

 
๕๐ 

 
 

50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  8.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนรวมทุก
ด้านจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ
ปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ
สอบสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะจัดล าดับจากให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
  8.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ไดร้ับการคัดเลือกตามข้อ  8.๑ เรยีงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา  ภายในวันที่ วันที่  30 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย และ www.utdone.net รายช่ือผู้สอบ
ผ่านการคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว้เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลอืก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลอืกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 



 9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  9.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสญัญาจ้าง 
     -  วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง (ระยะเวลาในการจ้าง 1 ธันวาคม 
2563 – 30 เมษายน 2564)  การพิจารณาจ้างต่ออยูท่ี่ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และงบประมาณโรงเรียน  
  9.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูอัตราจ้าง ครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  9.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  9.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  9.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

          
                 
                           

                                  
                                                                 (นายศุภณัฐ  อ้นน่วม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครผูู้สอน  
ในระดับชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
เลขทีส่มัคร…..../.......... 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน................ วัน 
๓.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จงัหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. .................... 
  หมดอายุเมือ่วันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ. ........................................................... 
5. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรอง............................................................................................... ............ 
6.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู.่.............  ถนน................... ...............ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหสัไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพทบ์้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ................................................... 
7.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ไดร้ับวุฒิการศึกษา.............................................................................................................. ...................... 
       มีความความสามารถพิเศษ คือ............................................................................ ..................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

8.    ข้าพเจ้าได้ยืนเอกสารและหลักฐานดังนี ้
ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

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

  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
9.    ขอสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผูส้อน  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 
 
 (ลายมือช่ือ)................................................ผู้สมัคร   (ลายมอืช่ือ).........................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 

 (..................................................)            (..................................................) 
 

ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดอืน.......................  พ.ศ............... 
 

 



การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
ในระดับชั้นประถมศึกษา  

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี 
ท่ีสมัคร 

ลายมือชื่อ
ผู้สมัคร 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับสมัคร 

หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


