
 

 

ประกาศโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู 

********************* 
                       ด้วย โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จ านวน  1   อัตรา  
โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้ าที่ครูผู้สอน ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลง
วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง 
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู  
ดังนี้ 

๑. ชื่อต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท) 
      สาขาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน   1   อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑  มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
๒.๒  มีสัญชาติไทย   
๒.๓  อายุไม่ต่ ากว่า 22 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 เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ   
ต าบลห้วยไผ่   อ าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  โทร.๐๓๕-๘๗๐๐๗  ตั้งแต่วันที่   ๒  มิถุนายน – 8  
มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 
 

๔.เอกสาร/............. 
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

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

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63  ณ  ห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ  
  ๗.  วัน   เวลา    และรายการการประเมิน 
          โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ  จะด าเนินการ สอบคัดเลือก ในวันที่  12  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕63  
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ   ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
ภาคเช้า 

วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕63 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

 
สอบข้อเขียนแบปรนัย   

 
๑๐๐ 

ภาคบ่าย 
๑๓.๓๐  เป็นต้นไป 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 
  ๘.  สถานที่สอบ 
   โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ   ต าบลห้วยไผ่   อ าเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง  
 
 
 

๙.เกณฑ์การตัดสิน/.......... 
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  ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
       ๙.๑   ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
       ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  
ภายในวันที่  15  มิถุนายน  ๒๕63     

           ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
         ๑๐.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่  ๑6  มิถุนายน  ๒๕63 
 ตั้งแต่เวลา  ๐9.๐๐ – ๑0.๐๐  น.  ณ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
   ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก   จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

       ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
        ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง  
ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ น ผู้ ข าดคุณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด  ห รือมี ค วาม รู้ ค ว ามสามารถความประพฤติ  ไม่ เห มาะสม                         
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น  
        ๑๐.๖ ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่ เดือน ๑  กรกฎาคม 2563  -  30  เมษายน  ๒๕64 

 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ   วันที่    1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                                            

                 ( นายสุทน  ไม้ทอง ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู 

ตำมประกำศโรงเรียนประสิทธิวิทยำฯ  ลงวันที่  1  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕63 
................................................................................ 

 
   1 มิถุนายน   ๒๕63   ประกาศรับสมัคร 
   2-8  มิถุนายน   2563  รับสมัคร ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๐9.0๐ – ๑๖.0๐ น. ) 
   10   มิถุนายน   2563           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
   12   มิถุนายน   2563  สอบคัดเลือก  
   15   มิถุนายน   2563  ประกาศผลการคัดเลือก 
   16   มิถุนายน   2563  ท าสัญญาจ้าง 
    1   กรกฎาคม   2563  เริ่มปฏิบัติงาน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)  
 

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

 
 
 
 


