ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
-----------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดท่าตลาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะ
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 ตาแหน่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ และหรือเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดท่าตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา (อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท)
วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี เอกปฐมวัย และวิชาประถมศึกษา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกที่กาหนด
(2) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546 ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดท่าตลาด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 2 รูป)
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน) ฉบับจริง พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ณ วันรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้ ฉบับจริง พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนวัดท่าตลาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ปิดประกาศ ของโรงเรียนวัดท่าตลาด

3

5. วัน เวลา และรายการประเมิน
โรงเรียนวัดท่าตลาด จะดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถานที่สอบ
คัดเลือกโรงเรียนวัดท่าตลาด โรงเรียนวัดท่าตลาด ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้
วัน เวลา
ภาคเช้า
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ภาคบ่าย
13.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ภาค ข
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

6.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
การจัดจ้าง จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่ผู้สอบได้ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดและ
รองลงมาตามลาดับ
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดท่าตลาด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามลาดับคะแนนสอบ ณ
ที่ปดิ ประกาศ ของโรงเรียนวัดท่าตลาด ภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดท่าตลาด
เวลา 09.00 น. ถ้าไม่มาทาสัญญาตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
( นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
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กาหนดการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาของโรเรียนวัดท่าตลาด
-----------------------ประกาศรับสมัคร
วันรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประเมินความรู้ความสามารถ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทาสัญญาจ้าง

14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

