
  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
  

 ด้วยโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑      

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูสอนจ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น      

อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔  ลงวันที่ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖   

เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู

อัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑. ต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑ อัตรำ ท าหน้าที่ครูผู้สอนชั้น 

ประถมศึกษา อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน  

ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่  ๖  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี ้

- เพ่ือสอนระดับประถมศึกษา (ไม่จ ากัดวิชาเอก)  จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับ

ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา  

 ๒.๓.  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ

รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสภาออกให้ 

 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  

 

 



-๒- 

 

 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทอง

(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ ๒ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแตว่ันที่  ๒๐ – ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๐  

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ    

 ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 

 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตร หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  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  รูปถา่ย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๓  รูป 

 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน    จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายใน  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๗.  วัน  เวลำ  และสถำนที่สอบคัดเลือก 

 

 

 

 



 

-๓- 

 

 โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) จะด าเนินการสอบคัดเลือก ใน วันที่  ๔  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
ภำคเช้ำ 

วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 

 

 
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ 

 
๑๐๐ 

 

ภำคบ่ำย 
วันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ๕๐ 

 

 ๘.  สถำนที่สอบ 

  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 

 ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน  จะน า

ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มา

สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภำยในวันที่  

๕  ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกหากมีการสอบคัดเลือกใน

ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง

ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

  (๑) ผู้นั้นได้รบัการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

  (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  

  (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 

 



-๔- 

 

 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

  วันที่ ๖  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลำ ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน               

ณ ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 

 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตาม
วันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ได้ 
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือ 

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ   

 ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง

โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

 ๑๑.  ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้    

ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

       (นางวาสนา  ตาคม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 

 
 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน  

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนแหลมทอง(รำษฎร์สำมัคคี) ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 
................................................................................ 

 
 ๒๐ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐     รับสมัคร (ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ 

           ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

             ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐   สอบข้อเขียนแบบปรนัยและสอบสัมภาษณ์   

              ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐   ประกาศผลการคัดเลือก 

                     ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

  

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

 

 

 

 

 


