
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๕๖  สัง่ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/1820 ลงวันที่ 
30 เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องขออนุญาตจ้างครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตรา
จ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

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

- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาไทย หรือ ประถมศึกษา หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา ฯ
หรือ คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ อัตรา   

 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
      ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช  
 

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบสมัครที่ Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
               ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล 

            การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
               ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ   
      ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ จ านวน  ๑  ฉบับ     

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผูส้มัครจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ข้อ ๔.๑-๔.๖ ที่รับรองส าเนาถูกต้อง ส่งทาง                 

E- mail : watsing.utt@gmail.com และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) โดยอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดเป็น pdf.  

      ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์  
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
               ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ  Facebook 
Page :  Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง     

          ๗. วิธีการคัดเลือก 
      ประเมินจากการปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
  

          ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างจะด าเนินการสอบประเมินจากการปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์          
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง             
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามสถานการณ์ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน โดยทางโรงเรียนจะแจ้งประกาศ           
ทาง Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง     

      8.1 ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องน าเอกสารหลักฐาน ข้อ ๔.๑-๔.๖ ฉบับจริง มาแสดง   
ให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันสอบคัดเลือกด้วย หากเอกสารดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน ทางโรงเรียน      
ขอตัดสิทธิ์ยกเลิกรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าว 
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          ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
              ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะเรียงล าดับผู้ที่มาสมัครก่อน                
      ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน โดยทางโรงเรียน
จะแจ้งประกาศทาง Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
         รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง วันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มปฎิบัติงาน 
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า           
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง  
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้       
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           

                             
                                                                (นายบดินทร์   ฟองใหญ่) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
................................................................................ 

 
๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศรับสมัครที่ Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
๑๔ – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานทาง E- mail : watsing.utt@gmail.com 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกทาง  
                                          Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓        ด าเนินการสอบคัดเลือกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานฉบับจริง 
                                          * หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน 
๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ประกาศผลการคัดเลือกทาง Facebook Page : Prโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 
๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓                เริ่มปฏิบัติงาน   
  

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