
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบา้นท่าวะ 

เร่ือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกครูอตัราจา้งรายเดือน  จา้งโดยงบประมาณของโรงเรียน 

********************* 

                       ดว้ย  โรงเรียนบา้นท่าวะ  อาํเภอสอง  จงัหวดัแพร่  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แพร่  เขต 1  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรสอบคดัเลือกครูอตัราจา้งรายเดือน   จาํนวน  ๑   อตัรา  โรงเรียนบา้น

ท่าวะจึงจะดาํเนินการรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวทาํหนา้ท่ีครูผูส้อน ดงันั้น อาศยั

ความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัท่ี   

๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคาํสั่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วนัท่ี ๘ 

กรกฎาคม  ๒๕๔๖      เร่ือง มอบอาํนาจปฏิบติัราชการแทน เก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว และเกณฑ์และวิธีการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชัว่คราว สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ

รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้งรายเดือน ดงัน้ี 

 

 ๑.  ตําแหน่งทีจ่ะดําเนินการสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นครูอตัราจ้าง  

  (อตัราค่าจา้งเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ) 

      - สาขาวชิาภาษาองักฤษ , คณติศาสตร์ , คอมพวิเตอร์     จาํนวน   ๑   อตัรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก  เป็นผูมี้คุณสมบติั  ดงัน้ี 

๒.๑  มีวฒิุการศึกษาขั้นตํ่า ระดบัปริญญาตรี  

๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  

๒.๓  มีสัญชาติไทย   

๒.๔  อายไุม่ต ํ่ากวา่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

       ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

๒.๖  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

      ๒.๗  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีใน 

พรรคการเมือง 

             ๒.๘  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เพราะกระทาํความผิดทางอาญา  

เวน้แต่โทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



- ๒ - 

๒.๙  ไม่เป็นผูถู้กลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นกัพรต  หรือนกับวช  

 ๓.  วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัครสอบคัดเลอืก 

       ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือก ให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรได้ท่ีโรงเรียนบ้านท่าวะ  

อาํเภอสอง  จงัหวดัแพร่  ตั้งแต่วนัที ่  ๒  พฤษภาคม – ๘  มิถุนายน   ๒๕๕๗   (ในวนัและเวลาราชการ)  

๔.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่้สมัครสอบจะต้องนํามายืน่ในวนัสมัครสอบ  

๔.๑ สาํเนาปริญญาบตัรหนงัสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้  

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาท่ีจะสมคัร พร้อมฉบบัจริง จาํนวน  ๑  ฉบบั 

๔.๒  สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู พร้อมฉบบัจริง     จาํนวน  ๑  ฉบบั 

๔.๓  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง     จาํนวน  ๑  ฉบบั 

๔.๔  สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง      จาํนวน  ๑  ฉบบั 

๔.๕  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล    พร้อมฉบบัจริง (ถา้มี)    จาํนวน  ๑  ฉบบั  

๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จาํนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยืน่ใบสมัคร 

  ๕.๑  ผูส้มคัรจะตอ้งรับและยื่นใบสมคัรสอบดว้ยตนเอง  และตอ้งกรอกรายละเอียดในใบสมคัร

ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

          ๕.๒  ผูส้มคัรต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณียไ์วใ้นใบสมคัร 

๕.๓  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรใหเ้รียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

          ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืก 

       ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกในวนัท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ณ  หอ้งธุรการ  โรงเรียนบา้นท่าวะ    www.bantawa.phrae1.in.th                                                                    
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๗.  วนั   เวลา    และรายการการประเมิน 

          โรงเรียนบา้นท่าวะ  จะดาํเนินการสอบคัดเลอืก ในวนัที ่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗   

สถานท่ีสอบคดัเลือกโรงเรียนบา้นท่าวะ  ตามกาํหนดการสอบในตาราง   ดงัต่อไปน้ี 

 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วนัที ่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๗   

๐๙.๐๐ – ๑0.๐๐ น. 

 

 

  

  - ความรู้ความสามารถทัว่ไป 

  - จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 

 

 

(๕๐) 

๒๕ 

๒๕ 

 
สอบข้อเขียน 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   - ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง             

   (สอบสัมภาษณ์)ความรู้ความสามารถด้านการสอน 

(๕๐) 

๕๐ 

สอบ

สัมภาษณ์ 

รวม                                                                                                                             ๑๐๐  คะแนน 

๘.  สถานทีส่อบ 

โรงเรียนบ้านท่าวะ  ตําบลสะเอยีบ  อาํเภอสอง  จังหวดัแพร่   

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการสอบคัดเลอืก 

       ๙.๑ ผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวม กนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐    ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมกนั

เท่ากนั ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนผลการสอบในขอ้เขียนมากกวา่อยูใ่นลาํดบัท่ีดีกวา่ หากยงัไดค้ะแนนเท่ากนัให้ผูท่ี้ได้

คะแนนดา้นท่ี ๓ มากกวา่อยูใ่นลาํดบัท่ีดีกวา่  หากยงัไดค้ะแนนเท่ากนัใหผู้ท่ี้ลาํดบัท่ีการสมคัรคดัเลือกก่อนอยู่

ในลาํดบัท่ีดีกวา่                

       ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ ๙.๑ เรียงตามลาํดบัจากผูไ้ดค้ะแนนสูงลงมา  

ภายในวนัที ่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗    
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  ๑๐.  การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลอืก/เง่ือนไขการจ้าง 

     ๑๐.๑  ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกมาจดัทาํสัญญาจา้ง ในวนัท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  

 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  น.  ณ โรงเรียนบา้นท่าวะ   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

๑๐.๒ การจดัทาํสัญญาจา้งคร้ังแรก   จะยดึถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการสอบ 

คดัเลือกเป็นหนงัสือเรียกตวัผูมี้สิทธ์ิมาจดัทาํสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนตาํแหน่งครูผูส้อนคร้ังแรก 

และให้มารายงานตัวตาม วนั เวลา ท่ีกําหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผูส้มัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ                    

และการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการสอบคดัเลือก  

    ๑๐.๓ ผูไ้ด้รับการจดัทาํสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวรายเดือนตาํแหน่งครูผูส้อน ตอ้งไป

รายงานตวัเพื่อจดัทาํสัญญาจา้ง ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนตาํแหน่งครูผูส้อน  ตามกาํหนด  ถา้พน้เวลาดงักล่าว 

จะถือวา่สละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย 

  ๑๐.๔ การจา้งครูอตัราจา้งรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มีขอ้

ผูกพนัต่อเน่ืองท่ีจะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาํ/พนักงานราชการหรือ

ขา้ราชการ 

  ๑๐.๕ ผูไ้ด้รับการจ้างปฏิบติัหน้าท่ีครูผูส้อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก

ปรากฏว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม                         

ผูมี้อาํนาจในการจา้ง อาจสั่งเลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเง่ือนไข และจะไม่มี

สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งส้ิน  

๑๑. ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ผูส้มคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคดัคา้น

ไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี     ๒๓   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       

                                                           

          (นายพีรวฒัน์  ดีพอ) 

                     รักษาการผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าวะ 

 

 
งานบริหารบุคคล 

โรงเรียนบา้นท่าวะ 

โทรศพัท ์ ๐๕4-550045 

 

                               

 



ปฏิทนิการดําเนินการคัดเลอืก 

ครูอตัราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ ลงวนัที ่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕7 

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

 

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗                            ประกาศรับสมคัร 

๒  พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗         รับสมคัร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๙  มิถุนายน ๒๕๕๗                                สอบคดัเลือก  

๙      มิถุนายน ๒๕๕๗                              ประกาศผลการคดัเลือก 

๑๐      มิถุนายน ๒๕๕๗                               ทาํสัญญาจา้ง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมคัรคดัเลือกครูอตัราจา้งรายเดือนโดยงบประมาณของโรงเรียน 

ปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน 

โรงเรียนบา้นท่าวะ  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 

…………………………………………………………. 

 

๑.     ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

         สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 

๒.     เกิดวนัท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ............................................ 

       อายถึุงวนัสมคัร............................ปี.......................เดือน.......................วนั 

๓.     เกิดท่ีตาํบล.................................อาํเภอ.....................................................จงัหวดั................................. 

๔.     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน..................................................... ออก ณ สาํนกังาน............................ 

        .....................................................เม่ือวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

         บตัรหมดอายวุนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ................. 

๕.     ท่ีอยูปั่จจุบนั...............................หมู่..............  ถนน..................................ตาํบล.................................... 

        อาํเภอ...........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 

        เบอร์โทรศพัทบ์า้น................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ................................................... 

๖.     สาํเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................................... 

       ไดรั้บวฒิุการศึกษา.............................................................วชิาเอก............................................................ 

       มีคุณวฒิุความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

๗.     ขอสมคัรเป็นครูอตัราจา้งรายเดือนโรงเรียนบา้นท่าวะ 

 

 

 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มคัร 

          (..................................................) 

     ยืน่ใบสมคัร วนัท่ี ...............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 


