
 

ประกาศโรงเรียนวัดดอยแกว 

เร่ือง  รบัสมคัรบ ุคคลเพ ื่อสอบค ัดเลอืกเป ็นลูกจ างช่ัวคราว ปฏ ิบ ัติหน าท ี่ครูผ ูสอน 

--------------------------------------- 
ดวยโรงเร ียนว ัดดอยแกว  สังกัดสําน ักงานเขตพืน้ที่การศ ึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1  

มี ความประสงค จะร ับสมัครบ ุคคลทั่วไป เพื่อจ ัดจางเป ็นล ูกจ างช ั่วคราวทําหนาท่ีครูผ ูสอน จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น 

อาศัยอํานาจตามหล ักเกณฑและว ิธ ีการสรรหาลูกจ างช ั่วคราว ส ังกัดคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2547 ความตามหนังสือสําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงว ันท่ี 

15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 ส ั่ง ณ ว ันที่ 8 กรกฎาคม 

2546 เร ื่อง มอบอํานาจปฏ ิบ ัติราชการแทนเกี่ยวกบัล ูกจ างช ั่วคราวและเกณฑว ิธ ีการบร ิหารงานบ ุคคลล ูกจ าง

ช ั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 และตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา 

ประถมศึกษาอตุรดิตถ  เขต1 ที่ ศธ 04180/4674 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เร ื่อง ขอความเห ็นชอบลูกจาง

ช่ัวคราว ดังนั้น โรงเร ียนว ัดดอยแกว จ ึงประกาศร ับสมัครค ัดเล ือกบ ุคคลเพื่อจ างเป ็นล ูกจ างชั่วคราว ทําหนาที่ 

ครูผูสอน ดังนี้ 

1. ตําแหน งท ี่รับสมัครสอบค ัดเลอืกเพ ื่อเป ็นลูกจ างชั่วคราวหน าท ี่ครูผ ูสอน ว ิชาเอกคณ ิตศาสตร

วิชาเอกสังคมศึกษา  หรือ ว ิชาเอกวิทยาศาสตร  จํานวน  1 อ ัตรา  อ ัตราเง ินเดือน 6,000 บาท            

(หกพ ันบาทถวน) 

2. ค ุณสมบ ัติท ั่วไป ของผ ูมสี ิทธิ์สมัครเขารับการค ัดเลอืก เป ็นผ ูมีค ุณสมบ ัติ ดังน ี้ 
2.2 เป ็นผ ูมีคณุสมบ ัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห งพระราชบ ัญญัติระเบ ียบขาราชการคร ู 

และบ ุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2.3 เปนผูสําเร็จการศ ึกษาว ุฒ ิปร ิญญาตร ี หร ือเทียบไดไมต่ํากวาน ี้ทางการศ ึกษา หร ือ 

ทางอ่ืน ที ่ก.ค.ศ.กําหนดว าใช เป ็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงขาราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาใน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ้ืนฐานหรือหนังส ือร ับรองค ุณว ุฒ ิที่สภามหาว ิทยาล ัยอนุมัตแิล ว และใบ 

รายงานผลการศ ึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา ไมหล ังว ันรับสมัครว ันส ุดทาย 

3. ว ัน เวลาและสถานท ี่รับสมคัร 
รับสมัครตั้งแตวันที่ 22 -28 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30-15.30 น. 

ณ หองพักครู โรงเรียนวัดดอยแกว ตําบลแสนตอ อําเภอเมืองอุตรดิตถ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 

055-446309 ,084-817-8542 ,081-781-0874  (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

4. หลักฐานท ี่ตองยืน่พรอมใบสมัคร 
*** เอกสารท ุกรายการใหนําตนฉบ ับจรงิมาแสดงในว ันสมคัรดวย และผ ูสมัคร

ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ*** 

4.1 สําเนาปร ิญญาบัตรหร ือหนังส ือร ับรองค ุณว ุฒ ิและใบร ับรองผลการศ ึกษา 

(Transcript) ที่ระบ ุสาขาว ิชาเอก โดยตองสําเร็จการศ ึกษา และไดรับอนุมัติจากผ ูมีอํานาจอนุมัตกิอนว ันท่ี 

โรงเร ียนเป ิดรับสมัครพร อมฉบ ับจร ิง จํานวน 1 ฉบ ับ 



4.2  สําเนาทะเบ ียนบ านที่ม ีช ื่อผ ูสมัคร จํานวน 1 ฉบ ับ
4.3สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครที่ยังไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบ ับ 
4.4  รูปถาย ขนาด  1.5 X 1 น้ิว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน  3 รูป 
4.5  ใบร ับรองแพทยฉบ ับจร ิง  ซึง่ออกให ไมเกิน 1 เดือน จํานวน  1 ฉบ ับ 
4.6  หนังส ือร ับรองการผ านงาน (ถ ามี) จํานวน 1 ฉบ ับ 

5. การย่ืนใบสมัคร 
5.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบ

สมัครใหถูกตองครบถวน 

              5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ท่ีสามารถติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
              5.3 ผ ูสมัครตองลงลายมือช ื่อในใบสมัครให เร ียบร อยต อเจ าหนาที่ท ี่ร ับสมัคร 

6. การประกาศรายช ื่อผ ูมีส ิทธิ์เขารับการค ัดเลอืกและกําหนดวัน  เวลา สถานท ี่ในการค ัดเลอืก 
จะประกาศรายช ื่อผ ูมสี ิทธ ิ์เข าสอบ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 เปนตนไป  ณ โรงเร ียนว ัดดอยแกว  อําเภอเมืองอุ 

จังหวัดอุตรดิตถ หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที่ 055-446309 , 084-817-8542 , 081-781-

0874 

7.ว ิธีการค ัดเลอืก ว ัน เวลา และสถานท ี่สอบ 
  วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบความรูความสามารถและสัมภาษณ ในวันท่ี 30-31 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561 
 

เวลา ว ิชาท ี่สอบ คะแนนเต็ม 

30 – 31 ต.ค. 61 
09.00 เปนตนไป 

1. สอบภาคปฏิบัติ 
- เตรียมแผนการประสบการณ จํานวน 5 ชุด 
สําหรับวิชาเอกและจัดกิจกรรมตามแผนฯกับนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาเวลา 1 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม 

60 คะแนน 

 

1 พ.ย. 2561 
9.00 น. เปนตนไป 

2. สอบส ัมภาษณ  40 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 
 

8. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแขงขัน 
ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ รวมกันไมนอยกวา 

รอยละ 70 ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบภาคปฏิบัติมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา 

หากยังไดคะแนนเทากัน ใหผูท่ีมาสมัครกอนเปนผูที่อยูในลําดับท่ีดีกวา 

9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
จะประกาศผลการค ัดเล ือก  ในว ันท ี่ 1 พฤศจิกายน 2561   ณ โรงเร ียนว ัดดอยแกว              

ข ึ้น บ ัญช ีไว ไมเกิน 2 ป ี นับตั้งแตประกาศผลการค ัดเล ือก แตหากม ีการสอบค ัดเล ือกในตําแหนงเดยีวกันคร ั้งใหม 

บ ัญช ีผ ูไดรับการค ัดเล ือกคร ั้งกอนเป ็นอันยกเล ิก ตั้งแต ว ันประกาศผลการสอบแข งข ันไดคร ั้งใหมและ    ผ ูไดรับ

การ สอบแข งข ันไดจะถ ูกยกเล ิกการข ึ้นบญัช ีในกรณ ีใดกรณ ีหนึ่ง ดังน้ี 

1. ผ ูนั้นไดรับการจ างตามตําแหนงท ี่ไดรบัการค ัดเล ือกไปแล ว 
2. ผ ูนั้นขอสละส ิทธ ิ์ในการจ าง 
3. ผ ูนั้นไมรายงานตัวร ับการจ างตามกําหนด 

 

 



 

 

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
1) โรงเร ียนว ัดดอยแกว  จะดําเนินการจ างผ ูไดรับค ัดเล ือกเพื่อจ างเป ็นล ูกจ างช ั่วคราว  ทํา

หนาท่ีครูผูสอนเรียงตามลําดับท่ีผูสอบคัดเลือกได ผูผานการประเมินตามลําดับจะไดรับการจัดทําสัญญาจาง 

และปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ในเวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอยแกว สําหรับการ 

เร ียกตัวผ ูสอบแข งข ันไดมารับการจ างคร ั้งแรกให ถ ือประกาศข ึ้นบญัช ีผ ูสอบแข งข ันไดเป ็นการเร ียกตวัมาทํา

สัญญา 

2) การจัดทําสัญญาจางคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการ 

สอบแขงขันไดเปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธ์ิมาจัดทําเปนสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน     ครัง้

แรก และใหมารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีกําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และ

การ ขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกได 

3) ผ ูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป ็นล ูกจ างชั่วคราวทําหนาท่ีครูผ ูสอน ตองไปรายงานตัว 

เพ่ือจัดทําสัญญาจางเป ็นล ูกจ างชั่วคราวทําหนาท่ีครูผ ูสอน ตามกําหนด ถ าพนเวลาด ังกล าวจะถ ือว าสละส ิทธ ิ์ 

และถ ูกยกเล ิกประกาศรายช ื่อ และการข ึ้นบญัช ีผ ูผ านการสอบแข งข ันไดเป ็นเฉพาะราย 

4) การจ างล ูกจ างช ั่วคราว ตําแหนงคร ูผ ูสอน ไมม ีข อผ ูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจ ุ

หร ือปร ับเปล ี่ยนสถานภาพเป ็นล ูกจ างประจํา/พนักงานราชการหร ือข าราชการ ให ถ ือเป ็นอัตราจาง หาก ผ ูใด

ประสงค จะบรรจ ุเป ็นล ูกจ าง/พนักงานราชการหร ือข าราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแข งข ันหร ือ สอบ

ค ัดเล ือก ตามหล ักเกณฑ ว ิธ ีการและเง ื่อนไขที่คณะกรรมการบร ิหารพนักงานราชการและองค กรกลาง 

กําหนดตามลําดับ 

5) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หาก ปรากฏวา

เปนผูขาดคุณสมบัติตามท ี่กําหนดหรือมีความรูความสามารถความประพฤติท่ีไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง 

อาจสั่งยกเลิกจาง โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น 

6. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ 

คัดคานไมได ไมวากรณีใดๆ 

จ ึงประกาศให ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

 
 

     (นายสังวาลย เท่ียงฟก) 

ผูอํานวยการโรงเร ียนว ัดดอยแกว 


