
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู 

------------------------------------ 
         ด้วยโรงเรียนวัดท่าตลาด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะ
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ประเภทครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน   จ านวน  2  ต าแหน่ง   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 
ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ และหรือเงินรายได้สถานศึกษา  ของโรงเรียนวัดท่าตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ช่ือต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง จ านวน  2  อัตรา (อัตราจ้างเดือนละ  6,000  บาท) 
 

วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 
วิชาประถมศึกษา   

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปน็ผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) วุฒิการศึกษาข้ันต่ าปริญญาตรี  เอกปฐมวัย และวิชาประถมศึกษา   
(2)  มีสัญชาติไทย 

 (3) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20  ปี บริบูรณ์  
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

     (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
      (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
               เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น  
               ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ   หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ    พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น    และจะต้องน าใบรับรองแพทย์    ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549  มายื่นด้วย 
 

          คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(1) เป็นผู้ท่ีได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาเอกท่ีก าหนด  

  (2) เป็นผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2546 ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
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3. การรับสมัคร 
 

 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ได้ท่ีห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนวัดท่าตลาด  ต้ังแต่วันท่ี 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ถึงวันท่ี  
28  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ในวันและเวลาราชการ 
 

 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน  2  รูป) 
      (2) ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียน   ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา  ตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ   
 (3) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง   พร้อมส าเนาจ านวน  1  ฉบับ  

 (4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง   พร้อมส าเนาจ านวน  1 ฉบับ 
 (5) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ( ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน)   ฉบับจริง   พร้อมส าเนาจ านวน  1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน  1  เดือน ณ วันรับสมัคร  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ   
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549 
 (7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีคุรุสภาออกให้  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาจ านวน  1 ฉบับ 

       ท้ังนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 

3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร     อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น  
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
   และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
      โรงเรียนวัดท่าตลาด   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ภายในวันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ณ  ท่ีปิดประกาศ ของโรงเรียนวัดท่าตลาด     
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5. วัน เวลา และรายการประเมิน 
 โรงเรียนวัดท่าตลาด  จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  สถานท่ีสอบ
คัดเลือกโรงเรียนวัดท่าตลาด     โรงเรียนวัดท่าตลาด   ตามก าหนดการสอบในตาราง  ดังตอไปนี้ 
 

วัน  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
ภาคเช้า 

วันท่ี 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
เวลา  09.00 -  11.00  น. 

ภาค  ก 
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

50 

ภาคบ่าย 
13.00  น.  เป็นต้นไป 

ภาค  ข 
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมงาน 

50 

คะแนนรวม 100 
 
6.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 60  
การจัดจ้าง จะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีผู้สอบได้   โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินสูงสุดและ
รองลงมาตามล าดับ 
 
7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดท่าตลาด      จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตามล าดับคะแนนสอบ   ณ  
ท่ีปดิประกาศ  ของโรงเรียนวัดท่าตลาด ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2561   

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ในวันท่ี 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนวัดท่าตลาด 
เวลา  09.00 น. ถ้าไม่มาท าสัญญาตามวันและเวลาท่ีก าหนด   ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
     ประกาศ ณ  วันท่ี  10   ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
 
                                                                   
      ( นายสาโรจน์  โพธิ์ศรี ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด 
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ก าหนดการคัดเลือก 
 

ครูอัตราจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูผู้สอน 

จากเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาของโรเรียนวัดท่าตลาด 
------------------------ 

 
ประกาศรับสมัคร   11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
วันรับสมัคร    15 – 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ประเมินความรู้ความสามารถ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ท าสัญญาจ้าง            1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561     

 
 
 


