
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต  

********************* 
              ด้วย  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์  เขต ๑  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคดัเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต    จ านวน  
๑   อัตรา  โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่   ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  
ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  ส่ัง 
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖      เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบคุคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ัน
วิกฤต ดังน้ี 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ) 
๑.๑   สาขาวิชาเอกภาษาไทย  จ านวน   ๑   อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด 
 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  
ต าบลบ้านดารา   อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.๐๕๕-๘๒๐๕๗๗   ตั้งแต่วันที่   ๗ – ๑๑  พฤษภาคม
๒๕๕๘    
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามาย่ืนในวันสมัครสอบ  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 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 ช่ือสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์  

๕.  การย่ืนใบสมัคร 
   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘   ณ  ห้องธุรการ
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ   

๗.  วัน   เวลา    และรายการการประเมิน 
 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  จะด าเนินการ  สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดบ้านเกาะ  ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปน้ี 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
ภาคเช้า 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม๒๕๕๘ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ภาค  ก  สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถทัว่ไป 
     -  ความรอบรู้ 
     -  ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง                                                                                                                          
๒.  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

 
๕๐ 

ภาคบ่าย 
๑๓.๓๐  เป็นต้นไป 

ภาค  ข   สอบสัมภาษณ์  
๕๐ 
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๘.  สถานที่สอบ 
  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  ต าบลบ้านดารา  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑   ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ไดร้ับการคดัเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ไดค้ะแนนสูงลงมา  
ภายในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     
๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     
 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ณ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ   
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก   จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ 
สอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรก และให้มารายงานตวัตาม วัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ตอ้งรับทราบประกาศรายช่ือ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจา้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครผูู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
 ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤตไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหนา้ที่ครผูู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏ
ว่า เป็ นผู้ขาดคุณ สมบั ติต ามที่ ก าหนด หรือมีความรู้ ค วามสามารถความป ระพฤติ  ไม่ เหมาะสม                         
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งส้ิน  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่     ๓๐  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
                                                           

          (นายอดุลย์  อู่ตุ้ม ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะ 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 
ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านเกาะ  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 

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

๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘                                 ประกาศรับสมัคร 
๗ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘               รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     สอบคัดเลือก  
๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    ท าสัญญาจ้าง 
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เริ่มปฏิบัติงาน   

( ๑๘  พฤษภาคม – ๓๐  กันยายน ๒๕๕๘ ) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


