
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป นลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีครูผู�สอน 

********************* 
ด�วยโรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ+ เขต 1  มีความประสงค+จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ�างเป นลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีครูผู�สอนจํานวน 1 
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�วนมากท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  
ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันท่ี 
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ�างชั่วคราว และเกณฑ+และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ�างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป นครูอัตราจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีครูผู�สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ตําแหน
งท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป นครูอัตราจ�าง  จํานวน  1 อัตรา 
อัตราค�าจ�างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ�วน-) 
  - สาขาวิชาปฐมวัยหรือสาขาอ่ืนๆ  จํานวน 1 อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป นผู�มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับ
ผู�สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สําเร็จการศึกษา 
 2.3 เป�นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห�งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให�หรือเอกสารรับรองสิทธิท่ี ได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให� 
 ๒.4  ไม�เป นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู�ประสงค+จะสมัครสอบคัดเลือก ให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได� ณ โรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ 
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+  ตั้งแต
วันท่ี  22 – 30 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เว�น
วันหยุดราชการ  

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู�สมัครสอบจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร�อมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.3  สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ�ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  



 ๔.5  รูปถ�าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  2  รูป (ถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.6  ถ�าเป นชาย ต�องมีใบผ�านการเกณฑ+ทหารฉบับจริง 
 
 ๕.  การย่ืนใบสมัคร 

๕.๑  ผู�สมัครจะต�องรับและยื่นใบสมัครสอบด�วยตนเองและต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องและ
ครบถ�วน 

 ๕.๒  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานท่ีท่ีสามารถติดต�อได�ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ�ายของการไปรษณีย+ไว�ในใบ
สมัครและเบอร+โทรศัพท+ท่ีติดต�อได�แน�นอน 
         ๕.๓  ผู�สมัครต�องลงลายมือชื่อในใบสมัครให�เรียบร�อยต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือกภายใน 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห�องธุรการโรงเรียนบ�านเต�าไห
เหนือ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ และทางเว็บไซต+ http://www.utdone.net/  

๗.วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือจะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+ 
ในวันท่ี  7 พฤษภาคม 2562 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป นต�นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ�านเต
าไหเหนือ 

 

๙.  เกณฑIการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑  ผู�สอบผ�านจะต�องได�คะแนนรวมกันไม�น�อยกว�าร�อยละ๖๐ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนรวมเท�ากัน จะ
จัดลําดับท่ีโดยให�ผู�ท่ีได�คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว�าอยู�ในลําดับท่ีดีกว�า หากยังได�คะแนนเท�ากัน   จะ
ใช�วิธีการสุ�ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต�งต้ัง                
 ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกตามข�อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู�ได�คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ข้ึนบัญชีไว�ไม�เกิน ๑ ปf  นับต้ังแต�ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
แต�หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหน�งเดียวกันครั้งใหม� บัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกครั้งก�อนเป นอันยกเลิกต้ังแต�วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม�และผู�ได�รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู�นั้นได�รับการจ�างตามตําแหน�งท่ีได�รับการคัดเลือกไปแล�ว 
 (๒)  ผู�นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ�าง 
                     (๓)  ผู�นั้นไม�มารายงานตัวรับการจ�างตามกําหนด 

๑๐.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ
านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ�าง 
 ๑๐.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ�าง 
    -  วันท่ี  13 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวทําสัญญาจ�างและเริ่มปฏิบัติงานจริงวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2562  
 ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจ�างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสอบคัดเลือก เป น
หนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ�างเป นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน�งครูผู�สอนครั้งแรก และให�มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนดจึงเป นหน�าท่ีของผู�สมัครท่ีต�องรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู�ผ
านการสอบ
คัดเลือก 



 ๑๐.๓  ผู�ได�รับการจัดทําสัญญาจ�างเป นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน�งครูผู�สอน ต�องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดทําสัญญาจ�างตามกําหนด  ถ�าพ�นเวลาดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู�
ผ�านการคัดเลือกเป นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔การจ�างลูกจ�างชั่วคราวตําแหน�ง ครูผู�สอน ไม�มีข�อผูกพันต�อเนื่องท่ีจะนําไปสู�การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู�ได�รับการจ�างปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน ในกรณีระหว�างปfงบประมาณการจ�างหากปรากฏว�าเป นผู�ขาด
คุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู�ความสามารถความประพฤติไม�เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�าง อาจสั่งเลิกจ�าง  
โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล�วงหน�า  โดยไม�มีเง่ือนไขและจะไม�มีสิทธิเรียกร�องใดๆท้ังสิ้น  

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป นท่ีส้ินสุด ผู�สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค�านไม
ได�ไม

ว
ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

 
                ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เมษายน  2562 

 
 
           

 
                                                              (นายนธัวุฒิ  อ�อนแพง) 
    ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านท�าสัก รักษาการในตําแหน�ง 

 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ�างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนบ�านเต
าไหเหนือ  ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2562 
................................................................................ 

 
19 เมษายน 2562    ประกาศรับสมัคร 
22 – 30 เมษายน 2562    รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
2 พฤษภาคม 2562    ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบเข�ารับการคัดเลือก 
7 พฤษภาคม 2562    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+   
9 พฤษภาคม 2562    ประกาศผลการคัดเลือก 
13 พฤษภาคม 2562    รายงานตัวทําสัญญาจ�าง  
16 พฤษภาคม 2562    เริ่มปฏิบัติงานจริง 
  

.............................................................................. 
 
ติดต�อสอบถาม  
โทร : 097 – 9375087 
        087 – 9881460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ�างชั่วคราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 
ปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน 

โรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ+ เขต 1 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปf.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู�ปmจจุบัน...............................หมู�..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย+................... 
       เบอร+โทรศัพท+บ�าน................................................เบอร+โทรศัพท+มือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได�รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู�พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป นครูอัตราจ�างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ�านเต�าไหเหนือ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผู�สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน................พ.ศ.๒๕๕9 
 
 
 
 
 
 
 

 


