
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  มีความ

ประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒ อัตรา   
ด้วยเงินนอกงบประมาณ  

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔                  
ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่               
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

 ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา                    
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 2๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  1. มีความรู้ ตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เก่ียวข้อง) 
  2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
  3. ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะรับพิจารณาเป็นพเิศษ 
         ๓.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
                     ๓.๑ ทำหนา้ที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ  
  ๓.๒ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 



 
 

           ๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2๓–๒๗  พฤศจิกายน  256๕ ติดต่อขอรบัใบสมัครได้ ณ ห้องอำนวยการ  
( งานบคุคล ) ชั้น  ๑  อาคารภูโน  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เวลา 09.00 – 16.๓0 น.  
       ๔.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ในระหว่างวันที่    
2๓–๒๗  พฤศจิกายน  256๕ ในเวลาราชการ  
 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๕.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
๕.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร(ูถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริงจำนวน ๑ ฉบับ 
๕.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 

  ๕.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
  ๕.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถา้มี) จำนวน  1  ฉบับ  
  ๕.6 รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
๖.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด 
  ๖.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน 
เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 2๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

๘.  วิธีการคัดเลือก 
     การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่  เวลา รายละเอียดการสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน 
- พิจารณาแฟ้มผลงาน 

 
๕๐ 
๓๐ 
๒๐ 

 

รวม ๑๐๐  
 
 



 
 

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ ์ พิจารณาแฟ้มผลงาน 
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
 
 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธีการสุ่ม(จับฉลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  ๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
  ๑๐.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที ่๑ และ ๒ รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  ที่กำหนดจะเรียก
ผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป 
 
 ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อ จดัทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว       
รายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว  
เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการสร้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบรับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๑๑.๔ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด 
 
                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
                   
 
 
 
                        (  นายอานนท์  นนทวัน ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
 

 


