
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดวังยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจาง) 

วิชาเอก คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอื่นๆ   

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

 ดวยโรงเรียนวัดวังยาง  อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

มคีวามประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจาง) วิชาเอก 

คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือสาชาวิชาอื่นๆ จํานวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน

เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจาง) วิชาเอก 

คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือสาชาวิชาอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
 

1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

1.1. ชื่อตําแหนง  ครูผูสอน 

1.2 กลุมงานบริหารงานวิชาการ 

1.3 ขอบขายงาน 

     1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือวิชาอื่นๆ 

     1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค 

     1.3.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการศึกษาของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     1.3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.4 วิชาเอก คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือสาชาวิชาอื่นๆ  จํานวน  1  อัตรา 

1.5 คาตอบแทน 6,000 บาท/เดือน 

1.6 ระยะเวลาการจาง  11  เดือน ตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

       2.1.1  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

                    3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 

5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะการกระทําผิดทางวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

  13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  เพราะการกระทําผิดตามวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ       

ขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

 2.1.2 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 2.1.3 ผูที่ผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนงครูผูสอน 

 2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตร, คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอื่นๆ และ เปนผูมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครตูามมาตรา  43  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือ

รับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 
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3. การรับสมัคร 

   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

      ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที ่โรงเรียนวัดวังยาง ตําบลผาจุก   

อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  ตั้งแตวันที่  29 เมษายน 2562  ถึง  วันที่  7  พฤษภาคม  2562    

เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ   

   3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

 3.2.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันที่

โรงเรียนเปดรับสมัคร จํานวน  1  ฉบับ 

 3.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครที่ยังไมหมดอาย ุ จํานวน  1  ฉบับ 

 3.2.3 สําเนาทะเบียนบานทีม่ีชื่อผูสมัคร จํานวน  1  ฉบับ 

3.2.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ  จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.5 รูปถายหนาตรง ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

3.2.6 ใบรับรองแพทยฉบับจริง ที่ออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.7 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.8 หลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี จํานวนอยางละ  1 ฉบับ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 

*เอกสารทุกรายการใหนําตนฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย และผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ* 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน ผูมีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้ง

ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆหรือวุฒิ

การศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว 

ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดวังยาง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดวังยาง  ตําบลผาจุก  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  

6. หลกัเกณฑและวิธีการคัดเลือก  

 1. สาธิตการจัดการเรียนการสอน  

2. การสอบสัมภาษณ  
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7. วัน เวลาและสถานที่เขารับการคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดวังยาง จะดําเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562  ตั้งแตเวลา 09.00 เปนตนไป 

สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดวังยาง  ตําบลผาจุก  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  โทร. 055-449095 

8. เกณฑการตัดสิน 

 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60  

9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.30 น.  ณ โรงเรียนวัดวังยาง  

โดยประกาศเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอยตามลําดับ ในกรณีที่ได คะแนนรวมเทากันใหดู

คะแนนการสาธิตการสอน ถาคะแนนการสาธิตการสอนเทากันใหดูคะแนนสอบสัมภาษณถาคะแนนสอบสัมภาษณ

เทากัน ใหใชวิธีจับฉลาก และขึน้บัญชีผูที่ผานการคัดเลือกไวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก 

10. การเรียกตัวผูผานการคัดเลือกไดมารายงานตัว 

การเรียกตัวผูผานการคัดเลือกในครั้งแรกใหถือประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกได เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิ์

ไดรับการทําสัญญาจาง สําหรับการเรียกตัวผูผานการคัดเลือกไดข้ึนบัญชีไวครัง้ตอไป เนื่องจากมีตําแหนงวาง หรือ

ไดรับจัดสรรอัตราเพิ่มภายในกําหนดการขึน้บัญชีโรงเรียนวัดวังยาง จะทําหนังสือเรียกตัวผูผานการคัดเลือกไดที่ 

โรงเรียนตองการโดยตรงเปนรายบุคคล และสงโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูผานการคัดเลือกไดระบุ 

ไวในใบสมัคร หรือแจงทางโทรศัพท  

11 การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงือ่นไขการจาง  

1) โรงเรียนวัดวังยางใหผูผานการคัดเลือกมาทําสัญญาจาง ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม  2562  และ 

พรอมปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับมอบหมาย  

2) การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสู การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ ใหถือเปนอัตราจาง หากผูใด ประสงคจะบรรจุเปน

ลูกจาง/พนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนด 

  ประกาศ   ณ   วันที่   29  เมษายน  พ.ศ. 2562 

        

 

 

 

(นางภาวิไล    ผองใส) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง 

      


