
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าพระธาต ุ
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน 2 อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๔๕๖๒ ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม ๒๕60 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1120/๒๕60 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 
๒๕๖0 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวที่ จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้   

1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน จ านวน  2 อัตรา                          
อัตราเงินเดือน 6,000 บาท   (หกพันบาทถ้วน)  
      1)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
  2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน  1  อัตรา 

 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ 
ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

       รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  
หมู่ที่ 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

     การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผูส้มัครยื่นใบสมคัรด้วยตนเองพร้อมหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
ดังนี ้

      4.1.  ส าเนาปรญิญาบัตร หรือหนงัสอืรบัรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน    
   ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ   จ านวน  1 ฉบับ  

 4.2.  ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบบัจริง   จ านวน  1 ฉบับ 
 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบบัจริง    จ านวน  1 ฉบับ 
 4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ     จ านวน  1 ฉบับ 
 4.5  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้าม)ี     จ านวน  1 ฉบับ 
  



 4.6  รูปถ่าย ขนาด 1 × 1.5  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  2 รูป 
 4.7  ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน     จ านวน  1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับ และน าหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย 

5.  การยื่นใบสมัคร 
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร               

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
        5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร 
     5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  12 พฤษภาคม 2562  

ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  และบนเว็บไซต์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 7. วิธีการสอบคัดเลือก 
     สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

8.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

      โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
สถานที่สอบโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ

วันท่ี 13 พฤษภาคม 62 
09.00 น. – 12.00 น. 

 
 
 

     สอบข้อเขียน 
1.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
2.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

50 
 

 
 

13.00 น.  เป็นต้นไป     สอบสัมภาษณ์ 50 
 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60         

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
      9.2  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันท่ี  14 พฤษภาคม 2562  ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 

(3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 



10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
     10.1 จะด า เนินการจ้ างผู้ ได้ รับการ คัดเลื อกเพื่ อจ้ าง เป็นลู กจ้ า ง ช่ัวคราว ท าหน้าที่ ครู ผู้ สอน                       

เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562    เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรก
ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
      10.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ  และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ  หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลกูจา้งประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผูส้อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจา้ง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้   ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 พฤษภาคม  2562                                   
 
 
                                                                                           
                                                                               ( นายธวัช     เทศคลัง ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 
 
 
 
 
 


