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ประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน 

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

ดวยโรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1   

มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน  จํานวน  1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความ

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  และ

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ส่ัง  ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่องการมอบอํานาจ

เกี่ยวกับการจางลูกจางชั่วคราว  โรงเรียนวัดแมเฉย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทํา

หนาที่ครูผูสอน  ดังนี้  
  

1.  ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  1  อัตรา 

      อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ( หาพันบาทถวน )    

1.1 สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน    1  อัตรา 
 

1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี ้

2.1  มีสัญชาติไทย 

2.2  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

2.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.4  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2.5  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับ

ผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา 

2.6  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 

            2.7  ไมเปนพระภิกษุ หรอืสามเณร  นกัพรต นักบวช 

  2.8  ไมเปนผูพิการมรีางกายทพุลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ                     

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรอืไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549  

  2.9  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมืองหรอืเจาหนาที่พรรคการเมือง 
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  2.10  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา  เวนแตโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอนัดี จนเปนทีร่ังเกียจของ

สังคม 

  2.11  ไมเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคกรระหวาง

ประเทศ 
 

           3.  วนั เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดแมเฉย                             

ตําบลบานดานนาขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ ต้ังแตวันที่ 27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2563 

เวลา 09.00 – 15.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนงัสือรับรองคุณวุฒทิีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

  การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบบัจริง จํานวน  1  ฉบับ 

  4.2  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

4.3  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

  4.4  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

  4.5  หลักฐานการเปล่ียนชื่อ ชือ่สกุล (ถาม)ี จาํนวน  1  ฉบับ  

  4.6  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จาํนวน  2  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

  4.7  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 60 วัน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.  

วาดวยโรค พ.ศ. 2549   

 ทั้งนีใ้นสําเนาหลักฐานทกุฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทกุฉบับ สําหรับตนฉบับทกุฉบับ 

จะคืนใหทันทีในวันรับสมัครเมือ่ตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตอง 

รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามประกาศรบัสมัครจริง  

และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตาม 

ประกาศรับสมคัรดังกลาว ใหถอืวาการรับสมัครและการไดรับการเขารับการคัดเลือกครัง้นี้เปนโมฆะ และ 

หากการตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติที่กําหนด หรือรายงานขอมลูในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน 

วัดแมเฉย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ภายหลังมิได  
 

5.  การยื่นใบสมัคร 

5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถูกตองและครบถวน 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถตดิตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณยี ไว                         

ในใบสมัครและเบอรโทรศัพททีต่ิดตอไดแนนอน 

            5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรยีบรอยตอหนาเจาหนาทีร่ับสมัคร 
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6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลอืก 

  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก เรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นใบสมัคร  

ในวันที่  4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียน  วดัแมเฉย  อําเภอเมือง   จงัหวัดอตุรดิตถ หรือทาง 

Facebook : โรงเรยีนวัดแมเฉย   ลิงค https://www.facebook.com/maechoei.school   
  

7.  หลกัเกณฑและวิธกีารสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดแมเฉยดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ  

 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในวันที่  5 มีนาคม 2563  ตั้งแตเวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนวดัแมเฉย  โดยกําหนดการ 

  สอบคัดเลือกดงันี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน สถานที ่

วันที่ 5 มีนาคม 2563 

เวลา 09.00 น.                  

เปนตนไป 

ภาค ก  

     - วิชาคณิตศาสตร 

     - วิชาภาษาไทย  

     - ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ความรู

ความเขาใจเกีย่วกับความประพฤติและการ

ปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติ

ตอวิชาชีพครู      

 

25 

25 

20 

 

 

 

โรงเรียนวัดแมเฉย 

อําเภอเมือง 

จังหวดัอุตรดิตถ 

ภาค ข   

    - สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสม 

 

30 

รวม 100 
  

8.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

8.1  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะ

จัดลําดับที่โดยใหถือวาผูมาสมคัรกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา   

8.2  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือวาเปนที่ส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรอืบุคคลอื่น จะคัดคานไมได                

ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  8.3  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 8.1เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายใน                    

วันที่ 6 มีนาคม  2563  ขึ้นบญัชีไวไมเกิน 1 ป  นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือกแตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนง

เดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครัง้กอนเปนอันยกเลิกตัง้แตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครัง้ใหมและผูไดรับการ

คัดเลือกจะถกูยกเลิกการขึ้นบญัชีในกรณใีดกรณีหนึง่  ดังนี ้  

  1. ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว 

  2. ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 

  3. ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

 

 

https://www.facebook.com/maechoei.school
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          9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 

  9.1  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 

              -  วันที่  9 มีนาคม  2563  รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน  

     9.2  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน

หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว 

ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ

คัดเลือก 

     9.3  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทํา  

           สัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการ 

           คัดเลือกเปนการเฉพาะราย 

     9.4  การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรอืปรับเปล่ียน 

           สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

           9.5  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาด 

 คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง อาจส่ังเลิกจาง   

 โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งส้ิน  

 

 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                                                             ( นายเอกวิทย    นาคหอม ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเฉย 
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ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชัว่คราวรายเดือนเลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 

โรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

…………………………………………………………. 

 

1.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เชือ้ชาติ....................................ศาสนา............................................ 

2.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 

       อายุถงึวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 

3.    เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.................................... 

4.    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 

       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดอืน.........................................พ.ศ..................... 

       หมดอายวุันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.................................................................. 

5.    ที่อยูปจจบุัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 

       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณยี................... 

       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถอื................................................... 

6.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ไดรับวุฒกิารศึกษา.................................................................................................................................... 

       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

7.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง  จงัหวัดอตุรดิตถ 

 

 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 

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

    ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.2563 
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ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

ครูอัตราจางรายเดือน  ทําหนาที่ครูผูสอน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย  ลงวันที่  27  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

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

27  กุมภาพันธ  2563   ประกาศรับสมคัร   

27  กุมภาพันธ – 3 มีนาคม   2563   รับสมัคร  

 4   มีนาคม   2563      ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก 

 5   มีนาคม   2563   สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ   

 6   มีนาคม   2563      ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 9   มีนาคม   2563      รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


