
 
ประกาศโรงเรยีนวัดภเูขาทอง 

เรื่อง รบัสมัครสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (รายไดส้ถานศกึษา) 
............................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว                     
(รายได้สถานศึกษา) จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่
ครูผู้สอน ดังน้ี  

 ๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา 

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท (-หน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 
  
 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกพลศึกษา) 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือมีหนังสือรับรองการผ่านงานหรือมี
ประสบการณ์ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนแนะแนวเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียน   
วัดภูเขาทอง (กลุ่มงานฝ่ายบริหารบุคคล)  อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 
2563 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิสอบผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.pkt.ac.th ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม 083-524-8508 (รองผอ. ศิราณี ศศิกาญจน์)  

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารอ่ืนๆที่ทางคุรุ
สภากําหนด  พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด 
  ๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕63 ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

๗. วิธีการคัดเลือก 

  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
09.00 น. เป็นต้น 

 
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
50 

 

คะแนนรวม 100  

 



 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดภูเขาทองจะดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลําดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงลงมา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 ๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง 
   - วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕63 รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองที่จะนําไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจ
ในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น 
 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 

       

      (นางอุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์) 

            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 


