
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดดอยแก้ว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 
 --------------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนวัดดอยแก้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2547 ความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 
2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2547 และตามหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/1916 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ขอความเห็นชอบครู
อัตราจ้าง ดังนั้น โรงเรียนวัดดอยแก้ว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
หรือ วิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                     2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

           2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการศึกษา หรือ
ทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
     

    3. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
         รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 14  พฤษภาคม 2561 เวลา  08.30. – 15.30 น.                   
ณ ห้องพักครู โรงเรียนวัดดอยแก้ว ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
055-446309 ,084-817-8542 ,081-781-0874 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

               4. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
                             ***เอกสารทุกรายการให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย  และผู้สมัครต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ*** 
                             4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา 
(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันที่
โรงเรียนเปิดรับสมัครพร้อมฉบับจริง        จ านวน 1 ฉบับ 

        4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัคร       จ านวน 1 ฉบับ  
          4.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ    จ านวน  1 ฉบับ 

                             4.4  รูปถ่าย ขนาด  1.5 X 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)    จ านวน 3 รูป  
        4.5  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จ านวน 1 ฉบับ 

               4.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                   จ านวน 1 ฉบับ 
 



                5.   การยื่นใบสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
          5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได ้
          5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 
 

       6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ ภายใน วันที 15 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนวัดดอย
แก้ว  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    ได้ที่ 055-446309    
084-817-8542 , 081-781-0874 
 

     7.วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
         วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถและสัมภาษณ์ ในวันท่ี 16-18 พฤษภาคม  2561   
เวลา 09.00  น. ณ โรงเรียนวัดดอยแก้ว   
               

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
16-17 พฤษภาคม 2561 

09.00 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

18 พฤษภาคม 2561 
13.00 น. เป็นต้นไป 

1. สอบภาคปฏิบัต ิ
- เตรียมแผนการประสบการณ์ จ านวน 5 ชุด 
ส าหรับวิชาเอกและจัดกิจกรรมตามแผนฯกับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาเวลา 1 ช่ัวโมง หรือตามความเหมาะสม 
 
2. สอบสัมภาษณ์  

60 คะแนน 
 
 
 
 

40 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 
 

     8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน 
                ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผูท้ี่ได้คะแนนผลการสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หาก
ยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561   ณ โรงเรียน วัดดอยแก้ว   ข้ึน

บัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันได้ครั้งใหม่และผู้ได้รับการ
สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
2. ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
3. ผู้นั้นไม่รายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
         1) โรงเรียนวัดดอยแก้ว  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท า

หน้าที่ครูผู้สอนเรียงตามล าดับที่ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  
และปฏิบัติงาน วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ในเวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอยแก้ว  ส าหรับการ
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวมาท า
สัญญา 



         2) การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าเป็นสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

3) ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว 
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นเฉพาะราย  

4) การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู ่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ให้ถือเป็นอัตราจ้าง หาก
ผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลาง
ก าหนด ตามล าดับ 

5) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจ
ในการจ้าง อาจสั่งยกเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

6. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
             ประกาศ   ณ   วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
                                   

    
                                                              (นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอยแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 




