
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี ้
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านป่ากะพี้    อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน     
จ านวน  ๒ อัตรา ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 
๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/
๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เร่ืองมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังน้ี 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๒  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 

- วิชาเอกประถมศึกษา 
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
-    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้  
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ต้ังแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร 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  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  จ านวน ๑ ฉบับ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) 
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 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓  ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 
www.banpakapeeschool.ac.th 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการสอนและการสอบสัมภาษณ์ 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่  ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙ .๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน          
จะจัดล าดับท่ี โดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลสอบปฏิบัติการสอน มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน  จะ
ใช้วิธีการดูจากเลขล าดับในการสมัครสอบท่ีน้อยกว่า                
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 
www.banpakapeeschool.ac.th นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
เดียวกันคร้ังใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกคร้ังใหม่และผู้
ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี  
 (๑)  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน คร้ังแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
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 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           
 

 
                                                               (นายสมพงษ์    ธรรมชัย) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนนิการคัดเลือก 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี้  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

  
๑. ประกาศสอบรับสมัครแข่งขัน วันท่ี  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน ต้ังท่ีวันท่ี ๒๒ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (เว้นวันยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันท่ี ๒๙ กันยาน ๒๕๖๓ 
๔. สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ ์

๔.๑ สอบปฏิบัติการสอน ทดสอบสอนนักเรียน 1 ช้ัน  
ในเวลา 20 นาที  (50 คะแนน) 
๔.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา 5- 10 นาที  (๕๐ คะแนน) 
  - การแต่งกาย 10 คะแนน 
  - แฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน 
  - ไหวพริบ 10 คะแนน 

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
- ต้ังแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
- ต้ังแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๕. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันท่ี ๓๐ กันยายาน ๒๕๖๓ 
๖. รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


