
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

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

 ด้วยโรงเรียนวัดคุ้งยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จะด าเนินการ 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยตามค าสั่งส านักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานที่ ๑๙/๑๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ 

ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงาน

คณะกรรมการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง    

เหมาบริการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน  

รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้       

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญ 

ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - ค่าตอบแทนเดือน ละ ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ อัตรา  

- ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 



  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน    
พรรคการเมือง 
  ๖)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด      
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง        
ในศีลธรรมอันด ีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๗)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑)  เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกประถมศึกษา 
วิชาเอกภาษาไทยหรือสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ 
  ๒)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 ๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรอง

สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

หมายเหตุ  ผู้ที่ไดร้ับเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น 

  

 ๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

               ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดคุ้งยาง      
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

        ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก 
 ๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็น    

ผู้รับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ (จากคุรุสภา
เท่านั้น)          จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๒. ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงวุฒิหรือปริญญาบัตร     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕. ส านวนแสดงผลการเรียน       จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง ออกไม่เกิน  ๑  เดือน     จ านวน  ๑  ฉบับ 



๗. รูปถา่ยหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน   จ านวน  ๒  รูป 
๘. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสอืส าคัญการเปลี่ยนชื่อ,  ชื่อสกุล,  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับ และน าหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย  

 
 

        ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร   
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง มิได้  

 
 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
และ https://www.facebook.com/Prwatkungyang Utdone  และ   
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008 
 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี้ 
 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

๑) สาธิตการสอน  
๒) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 
ใน เรื่องความสามารถและประสบการณ์บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

 

๖๐ คะแนน  
๔๐ คะแนน 

 

สาธิตการสอน 
สัมภาษณ์และ 

ประเมินจากเอกสาร 

รวม ๑๐๐ คะแนน  
 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008


๖. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนวัดคุ้งยาง หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ตารางสอบ 
 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

เวลา ๐๙ .๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
- สาธิตการสอน  
– สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร 

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง และ https://www.facebook.com/Prwatkungyang Utdone และ 
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008 

 

๙. การท าสัญญาจ้าง 
         ๙.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพ่ือจัดท า
สัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิก ประกาศรายชื่อและการขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
 ๙.๒ การจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูสอน ไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  

ประกาศ  ณ   วันที่   ๕  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

                                           
(นายสมศักดิ์  ค าลือมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูผู้สอนรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง  ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒56๕ 

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

๕ พฤษภาคม  ๒56๕     ประกาศรับสมัคร 

๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒56๕    รับสมัคร (ในเวลา ๐9.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๑๓ พฤษภาคม  ๒56๕    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๑๔ พฤษภาคม  ๒56๕    สาธิตการสอน  สอบสัมภาษณ์   

๑๕ พฤษภาคม  ๒56๒    ประกาศผลการคัดเลือก  

๑๖ พฤษภาคม  ๒56๕            ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  

ต าแหน่ง ครูผู้สอนรายเดือน 

โรงเรียนวัดคุ้งยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ......................................................... ......... นามสกุล................................................................................. 

สัญชาติ ..........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา...................................................  

เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อายุ.............. ..............ปี 

สถานภาพ  ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่าร้าง  

เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชน................................................... ออก ณ ส านักงาน ..................................... 

.....................................................เมื่อวันที่………........เดือน.........................................พ.ศ. .......................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน.................................ต าบล............................................. 

อ าเภอ...........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................... 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน...............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
 

๒. ประวัติการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................. ............................................ 

ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 

มีความสามารถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

1.5 x 2 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6เดือน) 

ล าดับที่................../๒๕๖๕ 



๓. ประวัติการท างาน 

 ๑. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................ ................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก................................ ..................................................  

๒. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................ ................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก..................................................................................  

๓. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................ ................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก..................................................................................  
 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ◯ ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

 ◯ ส าเนาบัตรประชาชน  ◯ ใบรับรองแพทย์ 

 ◯ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ◯ ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  

 ◯ อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้น
วิกฤติตามประกาศของโรงเรียนวัดคุ้งยาง ทุกประการ  หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 

          (..................................................) 
                            ยื่นใบสมัคร วันที่ ........... เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 

   ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร 

      (.................................................................) 

ต าแหน่ง.........................................................................................  

   วันที่ ........... เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 


