
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองละวาน 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองละวาน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนี้ อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากท่ี ศธ 
04009/3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ื 29/2546 
ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู(อัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้ 

1.ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) 
 -สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัตรทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

 ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2.2เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ีก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด

 ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒปิริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ีก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือ
 หนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

 2.3 ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 

 อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้ังแต่วันพี่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ 
4. เอกสารและหลักฐานผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1ส าเนาปริญญาบัตรรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา

 (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.6 ถ้าเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารฉบับจริง 
5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

 และครบถ้วน 
  5.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

 ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  5.3ผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัคร 



 

6.ประกาศช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 27 พฤษภาคม 2562 
7.วิธีการคัดเลือก  
  สอบสัมภาษณ์ 
8.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านคลองละวาน จะด าเนินการสอบประเมินประสบการณ์ปฏิบัติการสอน และการสอบ

 สัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง
 ธุรการโรงเรียนบ้านคลองละวาน 28 พฤษภาคม 2562 

9.เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี และการยกเลิกการสอบคัดเลือก 
  9.1 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผ่านร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2562 
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (2) ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
  11.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   - วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
  11.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

 คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูอัตราจ้าง
 ครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
 และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

  11.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงาย
 ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

  11.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
 ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

  11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
 โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รีบจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

12. ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
  
                                                                 
 
 
      

                 (นายเจษฎา   เจนวิทยาสากล) 
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองละวาน 



 

ก าหนดการ 

17  พฤษภาคม  2562   ประกาศรับสมัคร 

21-24 พฤษภาคม  2562 รับสมัคร 

27  พฤษภาคม  2562  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

28  พฤษภาคม  2562  ด าเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

29  พฤษภาคม  2562  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

1  มิถุนายน  2562  ท าสัญญา 


