
   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
เรื่อง  รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ท าหน้าที่ครูผู้สอน (ครูภาษาอังกฤษ) 
 

ด้วยโรงเรียนวัดคุ้งยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  1  จะด าเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนั้น 
อาศัยตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง ชั่วคราวและเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้าง
เป็นครูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครู จ านวน 1 อัตรา โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

ชื่อต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน (ครูภาษาอังกฤษ) 
รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความส าคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

- ค่าตอบแทนเดือน ละ  6,000  บาท  จ านวน  1   อัตรา 
  - ระยะเวลาการจ้าง  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  7)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 



   
      2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  2)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการ 

ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน ราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น  

 3. การรับสมัคร 
       3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

               ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดคุ้งยาง  ต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  15  -  25  กันยายน พ.ศ. 2560  เว้นวันหยุดราชการ 
        3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก 

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็นผู้รับรอง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (จากคุรุสภาเท่านั้น)   
             จ านวน  1  ฉบับ  

  2. ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน  1  ฉบับ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
  4. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงวุฒิหรือปริญญาบัตร     จ านวน  1  ฉบับ 
  5. ส านวนแสดงผลการเรียน       จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง ออกไม่เกิน  1  เดือน     จ านวน  1  ฉบับ 
7. รูปถา่ยหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน   จ านวน  2  รูป 
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนงัสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ,  ชื่อสกุล,  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือก ากับ และน า

หลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย  
 
        3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร   

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง มิได้  



4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี้ 
 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป 
1) ความรู้ทั่วไป 
2) วิชาเอก(ภาษาอังกฤษ) 
 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
สอบข้อเขียน 

 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก 
ประวัติส่วนตัว ในเรื่องความสามารถและประสบการณ์ 
บคุลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

50 คะแนน สัมภาษณ์ และ 
ประเมินจาก 
เอกสาร 

 

รวม 150 คะแนน  

- ทั้งนี้หากมีผู้สมัคร 1 คน ให้ด าเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

6. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนวัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ตารางสอบ 
 

วันพุธที่  28 พฤษภาคม 
2560 

 

เวลา 9 .00 -10.30 น. 
ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป 
(สอบข้อเขียน) 

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์ และประเมินจาก 
เอกสาร) 

 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป  และ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00  เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง   
9. การท าสัญญาจ้าง 

              9.1   ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง 



ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอนตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อและการขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
      9.2  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูจ้างสอน  ไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

  
ประกาศ  ณ   วันที่   14  กันยายน    พ.ศ.  2560 

 
 
 

                                           
(นายสิงหา  บุญเอ่ียม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง  ลงวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2560 

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

14 กันยายน  2560  ประกาศรับสมัคร 

15 - 25 กันยายน  2560 รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 น. – 16.00 น.) 

26 กันยายน  2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

28 กันยายน  2560  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   

29 กันยายน  2560  ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว  

1 ตุลาคม  2560                ท าสัญญาจ้าง และเร่ิมปฏิบัติงาน 

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


