
   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
เรื่อง  รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ท าหนน้าที่ครูผู้สอน คครูปมมวัย) 
 

ด้วยโรงเรียนวัดคุ้งยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ๑  จะด าเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนั้น 
อาศัยตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ ๑๙/๑๕๔๗  สั่ง ณ วันที ่๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครู จ านวน ๑ 
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑. ชื่อต าแหนน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

ชื่อต าแหนน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหนน้าที่ครูผู้สอน คครูปมมวัย) 
รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความส าคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

- ค่าตอบแทนเดือน ละ  ๖,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๑   อัตรา 
  - ระยะเวลาการจ้าง  วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ๑.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  ๗)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 



   
      ๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหนน่ง 
  ๑)  เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย 
  ๒)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๑547และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

หนมายเหนตุ  ผู้ที่ได้รับเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน ราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น  

 ๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

               ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนวัดคุ้งยาง  ต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  ๑๕  -  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ไมว่ันหยุดราชการ 
        ๓.๒ เอกสารและหนลักมานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก 

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็นผู้รับรอง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (จากคุรุสภาเท่านั้น)   
             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 คถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหนลักมานทุกฉบับให้นผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือก ากับ และน า

หนลักมานฉบับจริงมาแสดงด้วย  
 
        ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร   

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง มิได้  



4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 

5. หนลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี้ 
 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป 
๑) ความรู้ทั่วไป 
๒) วิชาเอก(ปฐมวัย) 
 

 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 
สอบข้อเขียน 

 

ภาคความเหนมาะสมกับต าแหนน่ง 
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก 
ประวัติส่วนตัว ในเรื่องความสามารถและประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

๕๐ คะแนน สัมภาษณ์ และ 
ประเมินจาก 
เอกสาร 

 

รวม ๑๕๐ คะแนน  

- ทั้งนี้หนากมีผู้สมัคร ๑ คน ใหน้ด าเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคความเหนมาะสมกับต าแหนน่ง 
 

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

ตารางสอบ 
 

วันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เวลา ๙ .๐๐ -๑๑.๓๐ น. 
ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป 
(สอบข้อเขียน) 

เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์ และประเมินจาก 
เอกสาร) 

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป  และ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง   
๙. การท าสัญญาจ้าง 
 
 



              ๙.๑   ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอนตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อและการขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
      ๙.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูจ้างสอน  ไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

  
ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๕  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
                                           

(นายสิงหา  บุญเอ่ียม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง 

 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๑56๒ 

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

๑๕ ตุลาคม  ๑56๒  ประกาศรับสมัคร 

๑5 – ๑๙ ตุลาคม  ๒56๒ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐9.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.) 

๒๒ ตุลาคม  ๑56๒  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๒๔ ตุลาคม  ๑56๒  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   

๒๕ ตุลาคม  ๑56๒  ประกาศผลการคัดเลือก  

๒๘ ตุลาคม  ๑56๒            ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครคดัเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูผูส้อน 

โรงเรียนวดัคุ้งยาง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต ๑ 

…………………………………………………………. 

 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ.................................................................. นามสกุล.................................................................................. 

สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา................................................... 

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

สถานภาพ  ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่าร้าง  

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ..................................... 

.....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. .......................... 

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

อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

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

มีความประสงคส์มัครสอบคดัเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านแม่งูด 

๒. ประวัติการศึกษา 

ส าเรจ็การศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

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

มีความสามารถพิเศษ คอื........................................................................................................................... 

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

๓. ประวัติการท างาน 

 ๑. ช่ือสถานท่ีท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................................... 

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

๒. ช่ือสถานท่ีท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................................... 

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

๓. ช่ือสถานท่ีท างาน....................................................................ต าแหน่ง................................................... 

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

 



 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดงันี้ 

 ◯ ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบตัร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

 ◯ ส าเนาบัตรประชาชน ◯ ใบรับรองแพทย ์

 ◯ ส าเนาทะเบียนบา้น ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 ◯ ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ้ามี)  

 ◯ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.......................................... 

    

 
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศเพื่อสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติตามประกาศของ โรงเรียนบ้านแม่งูด ทุก
ประการ   หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มัคร 

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

                            ยื่นใบสมัคร วันท่ี ........... เดือน  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 

   ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้รับสมัคร 

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

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

 

 

 

 

 

 
 


