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ประกาศโรงเรียนวัดวังผักรุง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวัดวังผักรุง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ทําหน้าที่ครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความ
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างเหมา
บริการ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
 ๑. ชื่อตําแหน่ง 
   วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หรือการศึกษาอนุบาล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนชั้น
ปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา 

 2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ มีสัญชาติไทย  
  ๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาที่จะสมัคร  
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ 
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือขอมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.8 ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ 

 3. ระยะเวลาการจ้าง 
  9 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 31 มีนาคม 2566 

 ๔. อัตราค่าจ้าง 
  6,000 บาท ต่อเดือน (หกพันบาทถ้วน) 
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 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง 
ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม ๒๕65 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๕.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 063 359 3664 

 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
  6.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
        ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร          จํานวน ๑ ฉบับ  
  6.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดําเนินการขอ 
        เพ่ือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ            จํานวน ๑ ฉบับ  
  6.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน ๑ ฉบับ 
  6.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง            จํานวน ๑ ฉบับ  
  6.๕ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
  6.๖ ใบรับรองแพทย์              จํานวน ๑ ฉบับ 
  6.๗ สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
                 (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)        อย่างละ ๑ ฉบับ  
 ทั้งนี้ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ รับรองสําเนา 
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กํากับทุกฉบับ 

 ๗. การยื่นใบสมัคร 
  ๗.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
 ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
  ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
 ไปรษณีย์ไว้ในใบ สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๗.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทาง Page 
Facebook : โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย อุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ http://www.utdone.net 

 9. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  

 ๑๐. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดวังผักรุง จะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 100 
 

     09.00 น. เป็นต้นไป 
รวมคะแนน 100  

 ๑๑. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
 เท่ากัน จะจัดลําดับที่โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลําดับแรก 
  ๑๑.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9 เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
 ลงมาตามลําดับ ภายในวันที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
 คัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก ในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
 อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
 ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว  
   (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
   (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 

 ๑๒. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๒.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างวันที่ ๑1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานตัว ทํา
 สัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๑๒.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
 คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนตําแหน่งครูอัตรา
 จ้างครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
 รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน การสอบคัดเลือก 
  ๑๒.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนตําแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องมา
 รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
 รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 ๑๒.๔ การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่
 การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 ๑๒.๕ ผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างการปฏิบัติงาน
 หากปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่
 เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้าง อาจสั่ง เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี
 เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
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๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

 (นายธวัช  เทศคลัง) 
      ผู้อํานวยโรงเรียนวัดวังผกัรุง 
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ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
ตามประกาศโรงเรียนวัดวังผักรุง ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

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

27 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัคร 
29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565 รับสมัคร (เวลา 08.30 – 15.30 น.) 
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
9 พฤษภาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ 
10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 
11 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง 

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


