
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ�างชั่วคราวตํา

  ด�วย โรงเรียนบ�านนาคูหา มีความประสงค�จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ�างรายเดือนแก�ป�ญห
สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต จํา
เป)นลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าที่ครูผู�สอน ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือสํา
ด.วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ๓๘๗๖ ลงวันที่ 
ข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 
ชั่วคราว และเกณฑ�และวิธีการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป)
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต โรงเรียนบ�านนาคูหา
ลูกจ�างชั่วคราวในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจํา
   1. ช่ือตําแหน�ง และร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพ
2.1   มีวุฒิก
2.2   มีใบอนุญ
2.3   มีสัญชาติไทย 
2.4   มีอายไุม.ต่ํา
2.5   ไม.เป)นบุคคลล�มละลาย

   2.6   ไม.เป)นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือ
จิตฟ�LนเฟMอนไม.สมประกอบ หรือเป)นโรคที่กํา
กระทรวงการคลังหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกํา
    2.7   ไม.เป)นผู�ดํา
เจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง  

2.8   ไม.เป)นผู�เคยต�องโทษจํา
ทางอาญา เว�นแต.โทษสาํหรับความผิดท่ีได�กระทํา
    2.9   ไม.เป)นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานอ่ืน
ของรัฐ  

 2.10   ไม.เป)นภิกษุ 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ�านนาคูหา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ�างชั่วคราวตําแหน�งครูผู�สอน 

************************** 
มีความประสงค�จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ�างรายเดือนแก�ป�ญห

สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�าง
หน�าที่ครูผู�สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
สั่ง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับลูกจ�าง

ชั่วคราว และเกณฑ�และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ�างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป)นครูอัตราจ�างรายเดือนแก�ป�ญหาสถานศึกษา

โรงเรียนบ�านนาคูหา จึงประกาศหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกบุคลากร
ลูกจ�างชั่วคราวในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจํานวน 1 ตําแหน.ง โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปนี้

ชื่อตําแหน�ง และรายละเอียดการจัดจ�าง (รายละเอียดแนบท�ายประกาศน้ี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�

มีวุฒิการศึกษาข้ันต่าํ ระดับปริญญาตรี  
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
มีสัญชาติไทย  
มีอายุไม.ต่ํากว.า ๑๘ ปVบริบูรณ�  
ไม.เป)นบุคคลล�มละลาย 
ไม.เป)นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือ

จิตฟ�LนเฟMอนไม.สมประกอบ หรือเป)นโรคท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว.าด�วยการเป)นลูกจ�างชั่วคราวตามระเบียบของ
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

ไม.เป)นผู�ดํารงตาํแหน.งข�าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

ไม.เป)นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทํา
หรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

ไม.เป)นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานอ่ืน

ไม.เป)นภิกษุ  นักพรต หรือนักบวช  

มีความประสงค�จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ�างรายเดือนแก�ป�ญหา
เนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�าง

นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นักงานคณะกรรมการการศึกษา           

นาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับลูกจ�าง
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นครูอัตราจ�างรายเดือนแก�ป�ญหาสถานศึกษา              
จึงประกาศหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกบุคลากร

แหน.ง โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปนี้  
ศน้ี)  

ะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือกสรร  

ไม.เป)นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถหรือ                
ตามระเบียบของ 

แหน.งข�าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

คุก เพราะกระทําความผิด 

ไม.เป)นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานอ่ืน



3. การรับสมัคร  
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัคร 
ให�ผู�ประสงค�จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ีโรงเรียนบ�านนาคูหา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา แพร. เขต 1 ต้ังแต.วันท่ี ๗ – 9  มิถุนายน 2557  ไม.เว�นวันหยุดราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร  
 1. รูปถ.ายหน�าตรง ไม.สวมหมวกและไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ.ายมาแล�ว 

ไม.เกิน 6 เดือน และถ.ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป  
 2. สําเนาประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา 

ออกให� โดยระบุสาขาวิชาที่สาํเร็จการศึกษาไว�ชัดเจน จํานวน 1 ชุด  
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
 4. สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ  
 5. หนังสือรับรองแพทย�ฉบับจริง ซ่ึงเป)นผลการตรวจร.างกายมาแล�วไม.เกิน 30 วัน  

จํานวน 1 ฉบับ  
 6. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร ท่ีฝ^ายการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ (ถ�ามี)  
 7. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ  
 8. หนังสือรับรองการผ.านงาน (ถ�ามี) จํานวน 1 ฉบับ  

(เอกสารตามข�อ 2 , 3 , 4 , 6 , 7  ให�นําฉบับจริงมาแสดงด�วยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย)  

 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว.าเป)นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียด ต.าง ๆ ในใบสมัคร 
พร�อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู�สมัครไม.ว.าด�วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม.ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน.งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให� ผู�สมัครสอบไม.มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล.าว ให�ถือว.าการรับสมัครและการได�เข�ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป)นโมฆะสําหรับผู�นั้น 

4. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ  

  โรงเรียนบ�านนาคูหา จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙  มิถุนายน  255๗          
ณ  โรงเรียนบ�านนาคูหา  
 
 
 
 
 

- ๒ - 



5. หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร  
  ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  โรงเรียนบ�านนาคูหา             
จะเลือกสรรโดยวิธีการสอบสมัภาษณ�และประเมินผลจากผลการเรียนหรือประสบการณ�การผ.านงาน โดยให�ผู�สมัคร
เตรียมรายงานผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงานย�อนหลัง มาในวันประเมินสมรรถนะด�วย ซ่ึงมีองค�ประกอบในการ
พิจารณา ดังนี ้

วัน / เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา 08.00. – 16.30 น. 

๑.  สัมภาษณ� 
๒.  ประเมินผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน , 
ประสบการณ� 

๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 
 
             สอบสัมภาษณ�และการรายงานผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน ใช�สถานท่ีห�องประชุมของโรงเรียน  

 6. เกณฑ8การตัดสิน  
 ผู�ที่จะถือว.าเป)นผู�ผ.านการเลอืกสรรจะต�องเป)นผู�ที่ได�คะแนนในการประเมินในแต.ละภาคไม.ต่ํากว.าร�อยละ 

50 และได�คะแนนรวมท้ัง 2 ภาค ไม.ต่ํากว.าร�อยละ 60  
  
7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร  

 โรงเรียนบ�านนาคูหา จะประกาศรายชื่อผู�ผ.านการเลือกสรรตามลาํดับคะแนนมากไปหาน�อย ในวันท่ี 1๑ 
มิถุนายน  2557  ณ โรงเรียนบ�านนาคูหา  
  
8. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร  
  ผู�ผ.านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างท่ี โรงเรียนบ�านนาคูหา ในวันท่ี 1๒  มิถุนายน 2557           
เวลา 09.00 - 10 .00 น. ถ�าไม.มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีกําหนดถือว.าสละสิทธ์ิและจะเรียกคนท่ีลําดับต.อไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒  มิถุนายน พ.ศ. 2557  
 
 

   
              ( นายชาํนาญ   สีสม )  
        ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านนาคูหา 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 



บัญชีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือตําแหน�ง รับสมัคร 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

แนบท�ายประกาศโรงเรียนบ�านนาคูหา 
ลงวันที่ ๒  มิถุนายน  2557 

 

ตําแหน�ง อัตรา โรงเรียน วิชาเอก 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหน�ง 
ครูผู�สอนจ�างเดือนละ 
15,000 บาท 
ในปVการศึกษา 2557  
(1๒ มิถุนายน 2557 –  
30 กันยายน 2557 )  

 

1 บ�านนาคูหา 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
แพร. เขต 1  

 

ทุกสาขาวิชา  
 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด�านการศึกษา 
มีใบประกอบวิชาชีพครู  
มีความสามารถพิเศษด�านคอมพิวเตอร�  

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


