
 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๑๘๐.๐๘๕/๑๒๐                                                        โรงเรียนบ้านปางวุ้น (สพฐ.) 
                                                                                         ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขัน 
                                                                                         จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๒๓๐ 

                                                             ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
        ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศโรงเรียนบ้านปางวุ้น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                       รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา                         จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วย  โรงเรียนบ้านปางวุ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านปางวุ้น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  และตามหนังสือขอความ
เห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เลขที่ ศธ๐๔๑๘๐/
๒๕๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราว นั้น  

โรงเรียนบ้านปางวุ้นได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอนเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามความเหมาะสมและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้งบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้  

           จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ดังกล่าว             

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                                              (นายสมบูรณ์  มาลา) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น 
 
 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โรงเรียนบ้านปางวุ้น 
โทร ๐-๖๔๗๙-๘๔๕๗-๕ 
E-mail: pangwoon2010@hotmail.com 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปางวุ้น 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๓ 
--------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนบ้านปางวุ้น อ าเภอทองแสนขัน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑  ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน            
จากเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ   
สรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง
ครูผู้สอน ดังนี้   
  ๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
       ๑.๑  ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา  

            -  กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา 
     ๑.๒  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
     ๑.๓  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๔   
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปตาม ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางการศึกษา
อ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย จ าแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้ 
  - ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ 
  - ปริญญา หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ 
  - ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
  ๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 
 
           
   



 กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
จะพิจารณานับหน่วยกิตในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วย
กิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๖ (รายละเอียดแนบท้าย)  
 หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก จะหารือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกถือเป็นที่สุด 
   ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมลงลายมือชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ  ที่ โรงเรียน
บ้านปางวุ้น  อ าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้ังแต่วันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐-๙๖๑๔-๕๓๒๙-๒ 
                ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและส าเนา 
จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร ดังนี้ 
 ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑ ฉบับ 

 ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด ๑ ๑.๕ นิ้ว   
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๒    รูป    
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง        
จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน         
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
          ๔.๗  หลักฐานอื่น  เชน่  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกลุ  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๘   เอกสารการผ่านงาน  ต าแหน่งที่สมัคร  (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
        

หมายเหตุ  :  เอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

  ๕.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านปางวุ้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้างปางวุ้น และทางเว็บไซต์  
 

 



https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=

%2Cd%3C-

R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc9

2P2GI2U6xgQt1C2TPvV 
 

  ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีสอบประเมินความรู้ และการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น   อ าเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
        รายละเอียดการสอบประเมินความรู้ความสามารถดังนี้ 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ภาคความรู้  (๖๐ คะแนน) จ าแนกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

-  ภาค ก  ภาคความรู้ความสามารถ  โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ๓๐ คะแนน  
-  ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  

๓๐ คะแนน  
-  ภาค  ค  การสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๔๐ คะแนน โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก การประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
    ๒. ทักษะภาษาอังกฤษ 
    ๓.  ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
ภาค ข การประเมินมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 

๑. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 
๒. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
๓. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓๐ 
 
 
 
 

๓๐ 

การสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย  

รวม ๖๐ คะแนน  
ภาค ค การประเมิน สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
๑.๒ วุฒภิาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการ
แก้ปัญหา 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์
ความเป็นครู 

 

๔๐ 
 

๒๐ 
 
 
 

 
 

โดยการสัมภาษณ์ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
      ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
          ๒.๑ ประวัติการศึกษา 
          ๒.๒  ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่ส าเร็จ
การศึกษา 
          ๒.๓  การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

๒๐  

รวม ๔๐ คะแนน  
รวม ๑๐๐  

                   
   ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านปางวุ้น จะด าเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถ (ภาค ก) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข) และการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ้านปางวุ้น หมู่ ๗ ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ๗.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
   ๗.๒  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.) สอบเวลา  ๑๐.๓๐ น. – 
๑๑.๓๐ น. 
    ๗.๓  การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  สอบเวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 ๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนแต่ละภาค  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนน
รวมทุกภาคต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ จึงเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงล าดับขึ้นบัญชีจากมากไปน้อย       
หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนรวมภาค ก และภาค ข ที่มีคะแนนรวมสูงสุดขึ้นบัญชีก่อน  ถ้าคะแนนภาค ก 
และ ภาค ข รวมแล้วเท่ากันให้ ผู้ที่มีคะแนนภาค ค เป็นผู้ขึ้นบัญชีอยู่ในล าดับที่ดีกว่า และถ้าผลรวมคะแนน
เท่ากันทุกภาค  ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด    
                    ๙.  การประกาศผลการคัดเลือก 

                        โรงเรียนบ้านปางวุ้นจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓             
ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น ต าบลผักขวง  อ าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์   และทางเว็บไซต์โรงเรียน           
บ้านปางวุ้น   : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%

3C-

R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc9

2P2GI2U6xgQt1C2TPvV และเวบไซต ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
  ๑๐.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
         จะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการ
คัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปหนี้ 
   ๑.๑    ผู้นั้นไดส้ั่งจ้างไปแล้ว 
   ๑.๒    ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV


   ๑.๓   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   ๑.๔   ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๑.๕   ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
   ๑.๖   ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
  ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
            ๑๑.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน  ตามที่สมัครสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนบ้านปางวุ้น  เรียงตามล าดับการขึ้นบัญชีสอบได้
ตามล าดับ  
                ๑๑.๒  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน          

๑๑.๓  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยืดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
ครผูู้สอน ครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
   ๑๑.๔  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
ครผูู้สอน ต้องไปรายตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   ๑๑.๕  ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
  ๑๒.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ 
 
                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
                                  
 

ลงชื่อ    
    

             (นายสมบูรณ์  มาลา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น 

 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปางวุ้น ลงวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓) 
 

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

วันที่     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
๓๐  มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร   
๗ - ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓  รับสมัคร เวลา (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓   สอบข้อเขียนแบบปรนัยภาค ก, ภาค ข และสอบสัมภาษณ์ภาค ค 

ภาค ก    สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
    ภาค ข    สอบเวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
    ภาค ค   สอบสัมภาษณ์ เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓   รายงานตัวและท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐   
     ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งส าเนาสัญญาจ้างให้ส านักงานเขตพ่ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต ๑  
 




