
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดวงักะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดวงักะพี้(วิเชียรประชานุกูล)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 

 เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน                        
จ านวน  ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐                  
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงวิชำเอกคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน ๑ อัตรำ  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐บาท (-หกพันบาทถ้วน-)  
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
       ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
       ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์   
       ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                ๒.๖ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
                ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
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           ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดวังกะพี ้
(วิเชียรประชานุกูล)  ต าบลวังกะพี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   ต้ังแต่วันที่  ๑๓  มีนำคม – ๒๒ มีนำคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดรำชกำร  เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้                  
๐๕๕ ๔๙๔๔๔๐ หรือ ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๗๕๓ 

       ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
      ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร   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 พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว      จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๔.๖  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                ๔.๗ ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-สกุล            
ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ  

ท้ังนี้ใหผูสมัครน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองส าเนา 
ถูกต้อง ลงช่ือและวันท่ีก ากับทุกฉบับ 
 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
             ๕.๓   ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๕  มีนำคม  ๒๕๖๒   ทาง  Facebook : 
โรงเรียนวัดวงักะพี้(วิเชียรประชานุกูล) และติดประกาศหน้าสถานศึกษา 

๗.วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
 
๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดวงักะพี้(วิเชียรประชานุกูล)จะด าเนิน การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
 ในวันที่  ๒๗  มีนำคม ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๐๐ น. สอบขอ้เขียนและปฏิบัติ  เวลำ ๑๓.๐๐ น. สอบ
สัมภำษณ ์   สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชำนุกูล)  ต ำบล วังกะพี้  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. 

 
 

๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

     ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 (ปฏิบัติคอมพิวเตอร์)       
 สอบสัมภำษณ ์

 
๓๕ 
๓๕ 

 
๓๐ 

 

 
 

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน                  
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา              
ภำยในวันที่ ๒๙  มีนำคม ๒๕๖๒   ขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
          วันท่ี  ๑๓  พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  
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      ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น  จะคัดค้ำนไม่ได้  
 ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
           
                       

                                                                      (นายวิษณุ  แสงรัศมี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานกุูล) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 

ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน  
ตำมประกำศโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชำนุกูล)  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนำคม ๒๕๖๒ 

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

๑๒  มีนาคม ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร 
๑๓– ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒         รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒            ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒              สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์   
๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒             ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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


