
 
ประกาศโรงเรียนหมู่ห้าสามัคค ี

          เรื่อง  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ด้วยโรงเรียนหมู่ห้าสามัคค ีหมู่ที่ ๕  ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  
ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา  ดั้งนั้น  อาศัยตามความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๕๑๒/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน  ๑  อัตรา
 ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
 สาขาวิชาเอก   ภาษาอังกฤษ 
 ค่าตอบแทน  ๕,๐๐๐  บาท 
 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการ
อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
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 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ อ.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
  ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๓. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัคร ณ  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี  
อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ –  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓  ในเวลาราชการ 
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
และใบรายงานผลการศึกษา( Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน 
๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกตอง
และครบถ้วน 

 ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 

๕.๔ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร 
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๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรภาย ในวันที่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ณ  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
  ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน  ภาคความรู้ ( ภาค ก. )  ภาคความรู้  ความสามารถ   
โดยการสอบข้อเขียน  ๖๐  คะแนน  และการสอบสัมภาษณ์ ( ภาค ข. ) จ านวน  ๔๐  คะแนน  โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

การประเมิน  ภาคความรู้ ( ภาค ก. ) 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไข 
๑.๔ พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑.๕ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๗ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา สังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๑.๘ ความรู้ทางด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
๑.๙ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาเอก 

     ๒.  การประเมิน  สอบสัมภาษณ์ ( ภาค ข ) 
          การประเมินจาก  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  การมี
ปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์ 

 

๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

การสอบ
ข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 

 
 

รวม ๑๐๐  
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๘. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี  จะด าเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถ  ( ภาค ก. )  
และการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข. )   ในวันที่   ๙   มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 

- ความรู้  ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.)    สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น 
- การประเมนิ  สอบสัมภาษณ์ ( ภาค ข. )   สอบเวลา  ๑๓.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น 

๙. เกณฑ์การประเมิน 
 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน  การสัมภาษณ์  
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ 
ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายใน วันที่  ๙  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนหมูห่้าสามัคคี  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา  ๒  ปี นับแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชี 
๑๑.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา  ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ จะต้องมา
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี   ภายในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต าแหน่งว่าง โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี   จะเรียกตัวเรียงล าดับที่ โดยวิธีส่ง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 
 การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับ
การจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว และท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว มีผลตั้งแต่ท าสัญญา 
  
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๘  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           
 
 

(ดร.รุ่งฤทัย   ทองเณร)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 
 
 
 

 
 



-๕- 
 

(  แนบท้ายประกาศ  ) 
ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

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

 วันที่   ๒๒ – ๒๙       พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร 
 

 วันที่   ๓๐ พฤษภาคม  – ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ รับสมัคร(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 วันที่       ๘        มิถุนายน  ๒๕๖๓    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
 

 วันที่       ๙            มิถุนายน  ๒๕๖๓  ด าเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถ   
                                                                      และการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข. ) 
 วันที่       ๙       มิถุนายน   ๒๕๖๓    ประกาศผลสอบการสรรหา 
 

          วันที่       ๑๐         มิถุนายน   ๒๕๖๓     รายงานตัว   

( ภาค ก. ) 


