
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพระ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อพระ ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ท าหน้าที่ครูผู้สอน   จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา            
๑.๓.๒ ปฏิบัติงานพฒันาผู้เรียนจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน      

ให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์
      ๑.๓.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๔  วิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๕  ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐  บาท /เดือน   
๑.๖  ระยะเวลาการจ้าง วันท าสัญญาจ้าง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง    กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่             
ในพรรคการเมือง 

  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด     
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ        
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
มายื่นด้วย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน          
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือใบอนุญาตให้ท าการสอนจากคุรุสภา 
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนบ้านบ่อพระ  
ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๘๗ ๘๔๒ ๑๙๔๐ (ผอ.ชาญ  สรรค์เชื้อไพบูลย์)   

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตร  หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript)  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  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านบ่อพระ    

 

 



๗.  วิธีการคัดเลือก 

  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

วันที่  ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป 
  ๑) ประเมินความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 
  ๒) ความรู้ทั่วไป 
 

๖๐ คะแนน 
สอบ

ข้อเขียน 

วันที่ ๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       การประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ใน
เรื่องความสามารถและประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ  ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

๔๐ คะแนน 

สัมภาษณ์  
และประเมิน
จากเอกสาร 

 

คะแนนรวม 100 
คะแนน 

 

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนบ้านบ่อพระ จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   ในวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑   
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านบ่อพระ 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา  ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบ่อพระ  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
นับตั้งแตป่ระกาศผลการสอบคัดเลือก   

 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน         
เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่  และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี       
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  

 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 



 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้    
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
 
                       

(นายชาญ   สรรค์เชื้อไพบูลย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพระ  ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
................................................................................ 

 
๒๓ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
  ๒         เมษายน  ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
  ๔         เมษายน  ๒๕๖๑  สอบสอบข้อเขียน 
  ๕         เมษายน  ๒๕๖๑  สอบสอบสัมภาษณ์   
  ๖         เมษายน  ๒๕๖๑  ประกาศผลการคัดเลือก 
  ๑         พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราท าหน้าที่ครูผู้สอน   เลขที่................./๒๕๖๑ 
โรงเรียนบ้านบ่อพระ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

************************************ 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ........ 
๒. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา................................................................วชิาเอก..................................................... ........................ 
    จากสถานศึกษา............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................... ................................................................. 
๕. อาชีพปัจจุบัน.............................................................................................................................................. ........... 
๖. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................................ 
    จังหวัด....................................................... 
๗. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...................ต าบล......................................อ าเภอ.................................. 
    จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................. ........................ 
๘. สถานภาพ              โสด            สมรส                    หม้าย                    หย่า 
๙. ชื่อสามี/ภรรยา...............................................................................อาชีพ.................................... .......................... 
๑๐. ชื่อบิดา.................................................................................ชื่อมารดา............................................................... 
๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
   ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน 
   ส าเนาบัตรประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา 
  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
      

 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
     (.............................................................)  

ยื่นใบสมัคร วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. ๒๕๖๑             
 
 
 
 
 

 

 

 

ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกแลว้ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
  ขาดคุณสมบติั 

 
ลงช่ือ..........................................................เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร      ลงช่ือ..........................................................เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั 
        (..........................................................)                                      (...............................................................) 
          .............../...................../.................                ................/............................/................. 
 


