
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 
ที่ ๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู 
********************* 

                       ด้วยโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จ านวน  
๑   อัตรา  โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ดังนี้ 

๑. ชื่อต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  
      ครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ สาขาวิชาเอกพละศึกษา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑  มีวุฒิการศึกษาขัน้ต่ า ระดับปริญญาตรี  
๒.๒  มีสัญชาติไทย   
๒.๓  อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

      ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
            ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
 เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๙  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  

 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ ราษฎร์รังสรรค์)  
ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 

         /๔. เอกสาร... 



 

 
-๒- 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และหรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๕  รูปถ่าย ขนาด ๑  นิ้ว จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๖  ใบรับรองแพทย์  

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์  

ไว้ในใบสมัคร 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดศาลาดิน  
 ๗.  วัน เวลำ และรำยกำรกำรประเมิน 
          โรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จะด าเนินการ สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๖๕  สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)  ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เวลำ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

 
สอบข้อเขียนแบบปรนัย  ๕๐ ข้อ 

 
๕๐ 

เวลำ 
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

  ๘.  สถำนที่สอบ 
  ห้องเกียรติยศ “คุณพุ่ม” โรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง  

                              /๙.เกณฑ์การตัดสิน... 

 



 
-๓- 

  ๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
       ๙.๑   ผู้สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสูงสุด 
       ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  
ภายในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕     

           ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
         ๑๐.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง พร้อมรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  ธันวาคม 
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.  ณ โรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 
   ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก  

       ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
        ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง  ที่จะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น 

 ๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๒  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
 
 
 
                                                                                              

     (ลงชื่อ)  
                 (นายมนตรี  รัตนพจน์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 

 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู 
ตามประกาศโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

................................................................................ 

 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕– ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  รับสมัคร  

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕              สอบคัดเลือก  

๖  ธันวาคม ๒๕๖๕               ประกาศผลการคัดเลือก 

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕              ท าสัญญาจ้าง 

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕              เริ่มปฏิบัติงาน  

.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


