
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

............................................................................... 
  ด้วยโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๒ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ.๒๕๔๗ และตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/๒๒๐๖ 
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างครูอัตราจ้าง ดังนั้น โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำที่ครูผู้สอน จ ำนวน  
๒ อัตรำ อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
- สาขาวิชาปฐมวัย  จ านวน  ๑ อัตรา 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน  ๑ อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาชาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรี
สาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
 ๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว  ต าบลหาดงิ้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 



 
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยืนในวันสมัครสอบ 

การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อม 
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังนี้ 
       ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครพร้อมฉบับจริง 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 รูปถ่าย ขนาด ๑ ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)       จ านวน ๑ ฉบับ 
                ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี ้ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ และ
น าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย 

๕. กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด 

ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
      ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
      ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 
 ๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว และบนเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 

โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน) และสอบสัมภาษณ์  
ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ ก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน
เต็ม 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๑. สอบภาคปฏิบัติ 
-เตรียมแผนการประสบการณ์ จ านวน ๓ ชุด 
 ส าหรับวิชาเอกปฐมวัยและจัดกิจกรรมตามแผน ฯ  
 กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เวลา ๑ ชัว่โมง 
-เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน ๓ ชุด  
 ส าหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์และจัดกิจกรรมตามแผนฯ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เลือก ๑ ชั้น) เวลา ๑ ชั่วโมง 
๒. สอบสัมภาษณ์ 

 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

  
๘. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบแข่งขัน 

              ๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ
ภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า 
              ๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูง 
ลงมา ภำยในวันที่ ๒๙  มิถุนำยน  ๒๕๖๐  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน 
เป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันได้ครั้งใหม่และผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้จะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
           (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว    
                    (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
 
 
 



 
 ๙. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
               ๙.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
เรียงตามล าดับที่ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง ใน
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว   
ส าหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบญัชีผู้สอบแข่งขันได้เป็น
การเรียกตัวมาท าสัญญา 
      ๙.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทรำบประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ 
     ๙.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นการเฉพาะราย 
    ๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่ 
การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือ
สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และ
องค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ 
    ๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม 
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและ 
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน 
จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายอุเทน  แก้วทิ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
 
 
 


