
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดวังยาง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) 

วิชาเอก คณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ   
********************* 

 ด้วยโรงเรียนวัดวังยาง  อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
มีความประสงคจ์ะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก 
คณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ จ านวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก คณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้    
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1. ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
1.2 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
1.3 ขอบข่ายงาน 
     1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ 
     1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
     1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 วิชาเอก คณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ  จ านวน  1  อัตรา 
1.5 ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน 
1.6 ระยะเวลาการจ้าง  11  เดือน ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
       2.1.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

                    3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.พ. 
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะการกระท าผิดทางวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  เพราะการกระท าผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ       
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

14) ไมเ่ป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 2.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 2.1.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งครูผู้สอน 
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และอ่ืนๆ และ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
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3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่โรงเรียนวัดวังยาง ต าบลผาจุก   
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม 2561  ถึง  วันที่  2  มกราคม  2562    
เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
   3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันที่
โรงเรียนเปิดรับสมัคร จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านทีม่ีชื่อผู้สมัคร จ านวน  1  ฉบับ 

3.2.4 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ  จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
3.2.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 

*เอกสารทุกรายการให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ* 
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดวังยาง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา  10.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดวังยาง  ต าบลผาจุก  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
6. หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
 1. สาธิตการจัดการเรียนการสอน  

2. การสอบสัมภาษณ์  
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7. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดวังยาง จะด าเนินการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดวังยาง  ต าบลผาจุก  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร. 055-449095 
8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562  เวลา 16.30 น.  ณ โรงเรียนวัดวังยาง  
โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ในกรณีที่ได้ คะแนนรวมเท่ากันให้ดู
คะแนนการสาธิตการสอน ถ้าคะแนนการสาธิตการสอนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก และขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
10. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว 

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์
ได้รับการท าสัญญาจ้าง ส าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้ครั้งต่อไป เนื่องจากมีต าแหน่งว่าง หรอื
ได้รับจัดสรรอัตราเพ่ิมภายในก าหนดการขึน้บัญชีโรงเรียนวัดวังยาง จะท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ 
โรงเรียนต้องการโดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุ 
ไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งทางโทรศัพท์  
11 การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง  

1) โรงเรียนวัดวังยางให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างภายในวันที่ 7 มกราคม 2562  และ 
พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย  

2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ให้ถือเป็นอัตราจ้าง หากผู้ใด ประสงค์จะบรรจุเป็น
ลูกจ้าง/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

  ประกาศ   ณ   วันที่   27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
        
 
 
 

(นางภาวิไล    ผ่องใส) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังยาง 

      


