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ประกาศโรงเรียนวัดแม่เฉย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผ้สู อน
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดแม่เฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562 ลง
วั น ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 1120/๒๕60 สั่ ง
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดแม่เฉย จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผ้สู อน ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
1.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.5 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จ
การศึกษา
๒.6 เป็ น ผู้ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.7 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.8 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.9 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
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2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดแม่เฉย
ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒3 - 29 พฤศจิกายน ๒๕62
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 60 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ สําหรับต้นฉบับทุกฉบับ
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผ้สู มัครสอบไม่มีสิทธิ์ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และ
หากการตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน
วัดแม่เฉย จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
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๖. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นใบสมัคร
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕62 ณ โรงเรียน วัดแม่เฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือทาง
Facebook : โรงเรียนวัดแม่เฉย ลิงค์ https://www.facebook.com/maechoei.school
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดแม่เฉยดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดแม่เฉย
โดยกําหนดการสอบคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
สถานที่
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ภาค ก
เวลา 09.00 น.
- วิชาคณิตศาสตร์
25
เป็นต้นไป
- วิชาภาษาไทย
25
- ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
20
โรงเรียนวัดแม่เฉย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
อําเภอเมือง
การปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและ
จังหวัดอุตรดิตถ์
เจตคติต่อวิชาชีพครู
ภาค ข
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสม
30
รวม
100
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผ้ไู ด้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลําดับที่โดยให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลําดับที่สูงกว่า
8.2 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
8.3 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕62 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกแต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผ้ไู ด้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ผู้น้นั ได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
2. ผู้น้นั ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
3. ผู้น้นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
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9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
- วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕62 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
9.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผ้สู อน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผ้ผู ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผ้สู อน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผ้สู อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาํ หนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผ้รู ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62

( นายเอกวิทย์ นาคหอม )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย
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ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าทีค่ รูผู้สอน
โรงเรียนวัดแม่เฉย อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดแม่เฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.๒๕61
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ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างรายเดือน ทําหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนวัดแม่เฉย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕62
................................................................................
22 พฤศจิกายน ๒๕62
ประกาศรับสมัคร
23-29 พฤศจิกายน 2562
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – 15.3๐ น.)
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
2 ธันวาคม ๒๕62
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
3 ธันวาคม ๒๕62
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
4 ธันวาคม ๒๕62
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

