
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร ่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  

********************* 
ด้วย โรงเรียนบ้านไร่  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน  ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก ที่ ศธ 
๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,00๐ บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด 

ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา  

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ /สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์/สาขาวิชาเอกทั่วไป (ท้ังนี้
หากสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ จะรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านไร่  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  

ตั้งแต่วันที่  4– 8 พฤศจิกายน ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 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  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
       ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    
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    ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
       ๕.๒  ผูส้มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์  ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
                ๕.๓  ผูส้มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕62 ณ โรงเรียนบ้านไร่ ต าบลอวน 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  
         ๗.  วิธีการคัดเลือก 
     การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงเรียนบ้านไร่ จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  11 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นตน้ไป  สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านไร่ ต าบลอวน 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  
         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดล าดับ
ที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน  จะใช้วิธีการสุ่ม 
(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
    ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕62 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๑  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้  ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

                  
                                                               (นายรัตน์  จันทโคตร) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ 
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                                    ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านไร่ ลงวันที่  31 ตุลาคม 2562 
................................................................................ 

 
31 ตุลาคม 2562   ประกาศรับสมัคร 
4-8 พฤศจิกายน 2562   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๘  พฤศจิกายน 2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
1๑ พฤศจิกายน 2562   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
1๒ พฤศจิกายน 2562   ประกาศผลการคัดเลือก 
1๓ พฤศจิกายน 2562   รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

   
.............................................................................. 
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ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านไร่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
…………………………………………………………. 

 
๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ.......... ................................................................. 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................  
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................ .................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
        .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล......................................  
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอรโ์ทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................. ..... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................ ......................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................. ....................................... 

๗.  ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านไร่ 
 
 
 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 

                   ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน  ...........................  พ.ศ. ๒๕62 
 
 


