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ประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนวัดแมเฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๒ อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562 ลง
วั น ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 และคํ า สั่ ง สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ที่ 1120/๒๕60 สั่ ง
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับการจางลูกจางชั่วคราว โรงเรียนวัดแมเฉย จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๒ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ( หาพันบาทถวน )
1.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จํานวน ๑ อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.5 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จ
การศึกษา
๒.6 เป น ผู มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ตามมาตรา ๔๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.7 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.8 ไมเปนผูพ ิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาทีไ่ ด ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549
2.9 ไมเปนผูด ํารงตําแหนงขาราชการทางการเมืองหรือเจาหนาทีพ่ รรคการเมือง
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2.10 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา
เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.11 ไมเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคกร
ระหวางประเทศ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดแมเฉย
ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ ๒6 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ๒๕61
ในเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั แิ ลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 60 วัน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ สําหรับตนฉบับทุกฉบับ
จะคืนใหทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตอง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ ยืน่ หลักฐานการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมสี ิทธิ์ตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และ
หากการตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัตทิ ี่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน
วัดแมเฉย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิภ์ ายหลังมิได
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานทีท่ สี่ ามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชือ่ ในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
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๖. การประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบคัดเลือก เรียงตามลําดับใบสมัครที่ย่นื ใบสมัคร
ในวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕61 ณ โรงเรียน วัดแมเฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ หรือทาง
Facebook : โรงเรียนวัดแมเฉย ลิงค https://www.facebook.com/maechoei.school
๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดแมเฉยดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดแมเฉย
โดยกําหนดการสอบคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
สถานที่
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ภาค ก
โรงเรียนวัดแมเฉย
เวลา 09.00 น.
- ความรอบรู ความสามารถทั่วไป
30
อําเภอเมือง
เปนตนไป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
จังหวัดอุตรดิตถ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและ
เจตคติตอวิชาชีพครู
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
50
ภาค ข
- สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสม
20
รวม
100
8. เกณฑการตัดสินการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับทีโ่ ดยใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอ ยูล ําดับที่สงู กวา
8.2 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือวาเปนทีส่ ิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน่ จะคัดคาน
ไมไดไมวา กรณีใดๆ
8.3 จะประกาศรายชื่อผูไ ดรบั การคัดเลือกตามขอ 8.๑เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 1๑ ธันวาคม ๒๕61 ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตัง้ แตประกาศผลการสอบคัดเลือกแตหากมีการสอบ
คัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหมและผูไ ดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชีในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1. ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
2. ผูนั้นขอสละสิทธิใ์ นการจาง
3. ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
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9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงือ่ นไขการจาง
9.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ ๑2 ธันวาคม ๒๕61 รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัตงิ าน
9.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และให
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
9.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
9.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
9.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจ
ในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมสี ิทธิเรียกรอง
ใดๆทั้งสิ้น

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

( นายภราดร เชียงสง )
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวัดแมเฉย
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ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขที.่ ......../..........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนวัดแมเฉย อําเภอเมือง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีต่ ําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒกิ ารศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒคิ วามรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดแมเฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.๒๕61
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ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ครูอัตราจางรายเดือน ทําหนาที่ครูผูสอน
ตามประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕61
................................................................................
23 พฤศจิกายน ๒๕61
ประกาศรับสมัคร
26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ๒๕61
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – 15.3๐ น.)
6 ธันวาคม ๒๕61
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิส์ อบเขารับการคัดเลือก
7 ธันวาคม ๒๕61
สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ
11 ธันวาคม ๒๕61
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
12 ธันวาคม ๒๕61
รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

