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ประกาศโรงเรยีนวัดแมเฉย 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครูผูสอน 

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

ดวยโรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต ๑  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครูผูสอน  จํานวน  ๒ อัตรา 

ดังนัน้    อาศัยความตามหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562  ลง

วันที่  24  กรกฎาคม ๒๕60  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/๒๕60  สั่ง                    

ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม  ๒๕60  เรื่องการมอบอํานาจเก่ียวกับการจางลูกจางช่ัวคราว  โรงเรียนวัดแมเฉย จึงประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคล เพื่อจางเปนครูอัตราจางช่ัวคราวทําหนาที่ครูผูสอน  ดังนี้  
  

๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนนิการสอบคัดเลอืกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  ๒  อัตรา 

      อัตราคาจางเดอืนละ ๕,๐๐๐ บาท ( หาพันบาทถวน )    

1.1 สาขาวชิาเอกภาษาไทย  จํานวน    ๑  อัตรา 

1.2 สาขาวชิาเอกคณติศาสตร  จํานวน    ๑  อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิสมัครสอบคัดเลอืก เปนผูมคุีณสมบัต ิดงันี้ 

๒.๑  มสีัญชาตไิทย 

2.2  มอีายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

2.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.4  เปนผูมคุีณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการครู และบุคลากร 

ทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

๒.5  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด 

สําหรับผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  

หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จ

การศกึษา 

๒.6  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖   

            ๒.7  ไมเปนพระภกิษ ุหรอืสามเณร  นักพรต นักบวช 

  2.8  ไมเปนผูพกิารมรีางกายทพุลภาพจนไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด ไรความสามารถ หรอื                     

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

  2.9  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมอืงหรอืเจาหนาทีพ่รรคการเมอืง 
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  2.10  ไมเปนผูเคยตองโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สดุใหจําคุกเพราะการกระทําผดิทางอาญา  

เวนแตโทษสาํหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองทางศลีธรรมอันด ี

จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

  2.11  ไมเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรอืไลออกจากรัฐวสิาหกิจ หรอืหนวยงานอื่นของรัฐหรอืองคกร

ระหวางประเทศ 
 

           ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลอืก 

      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลอืก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดแมเฉย                             

ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมอืง  จังหวัดอุตรดติถ ตั้งแตวันท่ี ๒6 พฤศจกิายน – 4 ธันวาคม ๒๕61 

ในเวลาราชการ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑ สําเนาปริญญาบตัรหนังสอืรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิลว และ ใบรายงานผล 

  การศกึษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวชิาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๒  สาํเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  สําเนาทะเบยีนบาน พรอมฉบบัจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๕  หลักฐานการเปลีย่นช่ือ ชื่อสกุล (ถาม)ี จาํนวน  ๑  ฉบับ  

  ๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  2  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดอืน) 

  ๔.๗  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 60 วนั และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.  

วาดวยโรค พ.ศ. 2549   

 ทัง้นี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ สาํหรับตนฉบับทุกฉบับ 

จะคืนใหทันทใีนวนัรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาํเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลอืกจะตอง 

รับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคุีณสมบัตคิรบถวนตรงตามประกาศรับสมัครจริง  

และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ยืน่หลักฐานการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน  

ในกรณทีี่มคีวามผดิพลาดอนัเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตใุดๆ อนัมผีลทาํใหผูสมัครสอบไมมสีทิธิ์ตาม 

ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถอืวาการรับสมคัรและการไดรับการเขารับการคัดเลอืกคร้ังนี้เปนโมฆะ และ 

หากการตรวจสอบภายหลงัวาเปนผูขาดคุณสมบัตทิี่กําหนด หรอืรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน 

วัดแมเฉย จะไมพจิารณาจาง และจะเรียกรองสทิธิภ์ายหลงัมไิด  
 

๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอยีดในใบสมัคร 

ใหถูกตองและครบถวน 

๕.๒  ผูสมัครตองแจงสถานทีท่ีส่ามารถตดิตอไดทางจดหมายลงทะเบยีนในเขตจายของการไปรษณยี 

ไวในใบสมัครและเบอรโทรศพัทที่ตดิตอไดแนนอน 

            ๕.๓  ผูสมัครตองลงลายมอืชือ่ในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
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๖.  การประกาศรายชื่อผูมสีทิธ์ิเขาสอบคัดเลอืก 

  ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์เขาสอบคัดเลอืก เรียงตามลาํดับใบสมัครที่ยื่นใบสมัคร  

ในวันท่ี 6 ธันวาคม  ๒๕61   ณ โรงเรียน  วดัแมเฉย  อําเภอเมอืง   จังหวัดอุตรดติถ หรอืทาง 

Facebook : โรงเรียนวดัแมเฉย    ลงิค https://www.facebook.com/maechoei.school   
 

๗.  หลักเกณฑและวธีิการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวดัแมเฉยดาํเนนิการสอบคัดเลอืกโดยการสอบขอเขยีน และสอบสมัภาษณ  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   ในวันท่ี 7  ธันวาคม 2561  ตัง้แตเวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนวัดแมเฉย  

โดยกําหนดการสอบคัดเลอืกดังนี้ 

วัน เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนน สถานท่ี 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

เวลา 09.00 น.                  

เปนตนไป 

ภาค ก   

     - ความรอบรู ความสามารถทั่วไป 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤตแิละ

การปฏบิัตขิองวชิาชีพครู และความถนัดและ

เจตคตติอวชิาชีพครู  

    - ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

 

30 

 

 

 

50 

โรงเรียนวัดแมเฉย 

อําเภอเมอืง 

จังหวัดอุตรดติถ 

ภาค ข   

    - สอบสัมภาษณ ประเมนิความเหมาะสม 

 

20 

รวม 100 
  

8.  เกณฑการตัดสนิการขึน้บัญชแีละการยกเลกิบัญชกีารสอบคัดเลอืก 

8.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณทีี่มผีูไดคะแนนรวมเทากัน          

จะจัดลาํดับทีโ่ดยใหถอืวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลําดับที่สงูกวา   

8.2  ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการ ถอืวาเปนทีส่ิ้นสดุ ผูสมัครคัดเลอืกหรอืบุคคลอืน่ จะคัดคาน

ไมไดไมวากรณใีดๆ 

  8.3  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกตามขอ 8.๑เรียงตามลาํดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวนัท่ี 1๑ ธันวาคม  ๒๕61  ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป  นับตัง้แตประกาศผลการสอบคัดเลอืกแตหากมกีารสอบ

คัดเลอืกในตําแหนงเดยีวกันคร้ังใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลอืกคร้ังกอนเปนอันยกเลกิตัง้แตวันประกาศผลการสอบ

คัดเลอืกคร้ังใหมและผูไดรับการคัดเลอืกจะถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีในกรณใีดกรณหีนึง่  ดงันี้  

  1. ผูนัน้ไดรับการจางตามตาํแหนงที่ไดรับการคัดเลอืกไปแลว 

  2. ผูนัน้ขอสละสทิธิใ์นการจาง 

  3. ผูนัน้ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

 

 

 

https://www.facebook.com/maechoei.school
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          9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลอืก/เงือ่นไขการจาง 

  9.๑  กําหนดเวลาการดําเนนิการจัดทําสัญญาจาง 

              -  วนัท่ี  ๑2 ธันวาคม ๒๕61  รายงานตัวทําสญัญาจาง และเร่ิมปฏบิัตงิาน  

     9.๒  การจัดทําสัญญาจางคร้ังแรก จะยดึถอืประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

เปนหนังสอืเรียกตัวผูมสีทิธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดอืนตาํแหนงครูผูสอนคร้ังแรก และให

มารายงานตวั ตามวันเวลาที่กําหนดจงึเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น

บัญชผีูผานการสอบคัดเลอืก 

     9.๓  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดอืนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว 

 เพื่อจัดทาํสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถอืวาสละสทิธิ์ และถูกยกเลกิประกาศรายช่ือ 

 และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลอืกเปนการเฉพาะราย 

     9.๔  การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมขีอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรอื 

 ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ 

           9.๕  ผูไดรับการจางปฏบิัตหินาที่ครูผูสอน ในกรณรีะหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา                   

เปนผูขาดคุณสมบัตติามที่กําหนด หรอืมคีวามรูความสามารถความประพฤตไิมเหมาะสม  ผูมอีํานาจ 

ในการจาง อาจสั่งเลกิจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมเีงื่อนไขและจะไมมสีทิธเิรียกรอง

ใดๆทัง้สิ้น  

 

 

   จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 

 

                                                             ( นายภราดร    เชียงสง ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเฉย 
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ใบสมัครคัดเลอืกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 

ปฏบิัตหินาท่ีครูผูสอน 

โรงเรยีนวัดแมเฉย  อาํเภอเมอืง  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอตุรดิตถ เขต ๑ 

…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาต ิ...........................................เช้ือชาต.ิ...................................ศาสนา............................................ 

๒.    เกิดวนัที่.......................... เดอืน...........................................พ.ศ. ............................................................. 

       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดอืน............................................วนั 

๓.    เกิดทีต่ําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 

๔.    เลขที่บตัรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 

       .....................................................เมื่อวนัที่……….........เดอืน.........................................พ.ศ..................... 

       หมดอายุวันที่……….........เดอืน.........................................พ.ศ.................................................................. 

๕.    ที่อยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตาํบล...................................... 

       อําเภอ...........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณยี................... 

       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมอืถอื................................................... 

๖.    สาํเร็จการศกึษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ไดรับวุฒกิารศกึษา.................................................................................................................................... 

       มคุีณวุฒคิวามรูพเิศษ คอื........................................................................................................................... 

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

๗.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางช่ัวคราวรายเดอืน โรงเรียนวัดแมเฉย  อาํเภอเมอืง  จังหวัดอุตรดติถ 

 

 

 

      (ลายมอืช่ือ)...................................................ผูสมัคร 

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

    ยื่นใบสมัคร วันที ่...............เดอืน................................... พ.ศ.๒๕61 
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ปฏทิินการดําเนนิการสอบคัดเลอืกเปนลูกจางชั่วคราว 

ครูอัตราจางรายเดือน  ทําหนาท่ีครูผูสอน  

ตามประกาศโรงเรยีนวัดแมเฉย  ลงวันท่ี  23  พฤศจกิายน  ๒๕61 

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

23  พฤศจกิายน  ๒๕61    ประกาศรับสมัคร   

26  พฤศจกิายน  – 4 ธนัวาคม ๒๕61     รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – 15.3๐ น.) 

  6  ธันวาคม ๒๕61       ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิส์อบเขารับการคัดเลอืก 

  7  ธนัวาคม ๒๕61       สอบขอเขยีน สอบสัมภาษณ   

11  ธนัวาคม ๒๕61       ประกาศผลการสอบคัดเลอืก 

12  ธนัวาคม ๒๕61       รายงานตัวทําสัญญาจาง และเร่ิมปฏบิัตงิาน 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


