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ประกาศโรงเรียนวัดแม่เฉย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดแม่เฉย  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑          

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน   ๑   อัตรา ดังนั้น             
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔         
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนวัดแม่เฉย  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้  

  
๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
      อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ( หกพันบาทถ้วน )    

๑.๑ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน    ๑   อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๕  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 

ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา 

๒.๖  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   

            ๒.๗  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ                     
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
  ๒.๙  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
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  ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทางอาญา   
เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี  
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ 

 
           ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ  โรงเรียนวัดแม่เฉย                             
ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   ตั้งแต่วันที่ ๒๔  –  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
  การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับ 
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง 
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตาม 
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และ 
หากการตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน 
วัดแม่เฉย จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้  
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๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ 
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

            ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นใบสมัคร  

ในวันที ่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ณ โรงเรียน  วัดแม่เฉย  อ าเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือทาง 
Facebook : โรงเรียนวัดแม่เฉย  ลิงค์ https://www.facebook.com/maechoei.school   
  
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดแม่เฉยด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวัดแม่เฉย  
โดยก าหนดการสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

    สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    - ความรอบรู ้
    - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
๒. สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 
 
 

๕๐ 

 
 

  
๘.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

๘.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน          
จะจัดล าดับที่โดยให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า   

๘.๒  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดค้าน
ไมไ่ด้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

  ๘.๓  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกแต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  

https://www.facebook.com/maechoei.school


~ 4 ~ 

 
  ๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  ๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  ๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

          ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๙.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
              -  วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  

     ๙.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

     ๙.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว 
 เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
 และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
     ๙.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ 
 ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
           ๙.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า                   

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   เดอืน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                  
                                                             ( นายเอกวิทย์    นาคหอม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย 
 
 
 

 


