
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบานแพะ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงครผููสอน 

********************* 

ดวยโรงเรียนบานแพะ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวอัตราจาง 

รายเดือนปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงครผููสอนจํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวนมากท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน 

เก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  ๑  อัตรา 

อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-หาพันบาทถวน-) 

 - สาขาวิชาเอกปฐมวัย  จํานวน ๑ อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย 

 ๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือเอกสารรับรองสิทธิท่ี 

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให        

๒.๔  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

๒.๕  มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเอกปฐมวัย 

๒.๖. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

๒.๗  เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอเด็กและวิชาชีพครู 
 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานแพะ  

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ในวันเวลาราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวนวันหยุดราชการ 
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๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 

๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๓  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.๕  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)  

 ๔.๕  ถาเปนชาย ตองมีใบผานการเกณฑทหารฉบับจริง 

 ๔.๖  ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ 

ท้ังนี้ ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตอง  

ลงชื่อและวันท่ีกากับทุกฉบับ 

 ๕.  การย่ืนใบสมัคร 

๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง 

และครบถวน 

 ๕.๒  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดแนนอนไวในใบสมัคร 

       ๕.๓  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

๖.วิธีการคัดเลือก 

 ผูสมัครตองไดรับการทดสอบ ดังนี้ 

คุณลักษณะ    คะแนนเต็ม   วิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)   ๓๐    สอบขอเขียน 

ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ข.)   ๓๐    สอบขอเขียน 

สอบสมัภาษณ (ภาค ค.)     ๔๐    สอบสมัภาษณ 

รวมคะแนนท้ังส้ิน    ๑๐๐ 
 

๗.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

 โรงเรียนบานแพะจะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานท่ีสอบ

คัดเลือก ณ หองวิชาการโรงเรียนบานแพะ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  

สอบความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ข.)  

เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป  

สอบสมัภาษณ (ภาค ค.) 
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๙.  เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ

ท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน ใหผูท่ีสมัครเขารับ

การสอบคัดเลือกกอนเปนผูไดรับการคัดเลือก      

 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันท่ี 

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓   ข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก  แตหากมีการสอบคัดเลือกใน

ตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม

และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  

 (๑)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 

 (๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 

                     (๓)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

๑๐.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 

 ๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 

     -   รายงานตัวทําสัญญาจาง วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน

หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และให

มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนดจึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผาน

การสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครูผูสอน ตองไป

รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ

การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุ

หรือปรับเปลีย่นสถานภาพเปนลกูจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

       ๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปน 

ผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง 

เลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด  ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  
                                                                 ( นายคณิต  ทิพยโอสถ ) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพะ 



ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน 

ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน 

โรงเรียนบานแพะ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ……………………………….……………………..สัญชาติ…….……………เชื้อชาติ……………………..ศาสนา……………………… 

๒.    เกิดวันท่ี……….เดือน……………………………..พ.ศ………….…อายุถึงวันสมัคร…………………..  ป………….เดือน ……..วัน 

๓.    เกิดท่ีตําบล…………………………..……….…อําเภอ…………………………………....………จังหวัด……………………….………… 

๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน………………….……………..…….ออก ณ สํานักงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       เม่ือวันท่ี………เดือน…………….……….พ.ศ. ……………หมดอายุเม่ือวันท่ี………เดือน…………….………. พ.ศ. ………………… 

๕.    ท่ีอยูปจจุบัน…………………………หมู……………………ถนน ……………….ตําบล ………………………..อําเภอ ……………………. 

       จังหวัด……………………………. รหัสไปรษณีย……………………………เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได…………………………… 

       Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก……………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ไดรับวุฒิการศึกษา………………………………………..…………………..สาขาวิชาเอก………………………………………………………. 

       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ............................................................................................................................................... 

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

๗.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน เพ่ือปฏิบัติงานในตําแหนง ครผููสอน วิชาเอกปฐมวัยสังกัดหนวยงาน 

       โรงเรียนบานแพะ  มีระยะเวลาทํางาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 

       คาจางรายเดือน  เดือนละ 5,000 บาท 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 

                (      ) 

                 ยื่นใบสมัคร วันท่ี……………..เดือน……………………….. พ.ศ………………. 

 

เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ไดตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลวถูกตอง 

 

 

 

 

(……………………………………………………) 

…………………………………………………….. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 

 คุณสมบัติถูกตอง 

 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

(……………………………………………………) 

…………………………………………………….. 

 

 

ติดรูปถาย 

หนาตรง 

ไมสวมหมวก 

3x4 ซม. 
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