
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดโรงม้า 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนวัดโรงม้า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2547 ความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ   04009/ 3876  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2547  และตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1             
ที่ ศธ 04080/2662  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างครูอัตราจ้าง ดังนั้น โรงเรียนวัดโรงม้า      
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้ 

  1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน  ๑ อัตรา                          
อัตราเงินเดือน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   จ านวน  1  อัตรา 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ 
ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา( Transcript)           
ส าเร็จการศึกษา  

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

       รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มิถุนายน  2560  เวลา  08.30 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)             
ณ โรงเรียนวัดโรงม้า  หมู่ที่ 1  ต.บ้าหม้อ  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ ์ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

     การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ดังนี้ 

      4.1.  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน    
   ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1 ฉบับ  

 4.2.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1 ฉบับ 
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 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1 ฉบับ 
 4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จ านวน  1 ฉบับ 
 4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  1 ฉบับ 
 4.6  รูปถ่าย ขนาด 1 × 1.5  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน  3 รูป 
 4.7  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จ านวน  1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ และน าหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย 

5.  การยื่นใบสมัคร 
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร               

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
        5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน    

ใบสมัคร 
     5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดโรงม้าและบนเว็บไซต์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

      โรงเรียนวัดโรงม้า จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560       
สถานที่สอบโรงเรียนวัดโรงม้า ก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่  24  มิถุนายน  2560 

09.00 น. – 12.00 น. 
 
 

13.00 น.  เป็นต้นไป 

1. สอบข้อเขียน 
 1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
   1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 

2.  สอบสัมภาษณ์ 
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8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน 
     8.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60         

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ ดีกว่า  
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
      8.2  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 8.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันที่  27  มิถุนายน  2560 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันได้
ครั้งใหม่และผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 

(3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
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9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
     9. 1  จะด า เนิ นการจ้ า งผู้ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อก เ พ่ือจ้ า ง เป็ นลู กจ้ า งชั่ ว คราว ท าหน้ าที่ ค รู ผู้ ส อน                       

เรียงตามล าดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 3 มิถุนายน  
2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดโรงม้า  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรก   
ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา 
      9.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้      
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว      
ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได ้

 9.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นการเฉพาะราย 
 9.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น           
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 9.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้            
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2560 
                                   
 
 
                                                                                           

( นางสาวดุษฎี  ทองปากน้ า ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโรงม้า 

 
 
 
 
 


