
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ)์ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

......................................... 
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา อาศัยความ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล (ลูกจ้า

ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

ครูผู้สอนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 

  ชื่อตำแหน่ง      ลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) 

  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่หลักด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ีอพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตรา                  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง 

  ค่าตอบแทน          ๕,๐๐๐  บาท/เดือน 

  สิทธิประโยชน์        สิทธิในการนับเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 

  ระยะเวลาการจ้าง   ๖  เดือน 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

  (๑) มีสัญชาติไทย 

                     (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี 

  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องใน

ศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  (๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ปฐมวัย หรือภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรี

สาขาอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 

๓. การรับสมัคร 

  ๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง

ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวดัอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ 

ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และโปรดแต่งกายสุภาพ) 

  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป 
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  (๒) คุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิทาง

การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร 

  (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ 

  (๔) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ 

  (๕) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่มีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราหน่วยงาน     จำนวน ๑ 

ฉบับ (ถ้ามี) 

  (๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย

อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

  ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  (๑) การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่

แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ 

อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

  (๒) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มี

ลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร

คัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร

คัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ตั้งแต่ต้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และ

กำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือกภายในวันที่  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะทำการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒    

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ดังนี้ 
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  (๑) ภาค ก ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

     พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

  - หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  - ความรู้ทางด้านภาษาไทย 

  - ความรู้ทางด้านการคิดคำนวณ 

  - ความรู้ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพครู 

  - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

  (๒) ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

  - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 

  - ประวัติการศึกษา 

  - ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ 

  - ผลงานและประสบการณ์การทำงาน 

  - เจตคติและอุดมการณ์ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาค ก ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และ ภาค ค ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย

จะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนภาค ก ถ้าคะแนน

ภาค ก เท่ากันให้ดูผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  ๒๗  

ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊อุปถัมภ์) โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   เป็นเวลา ๑ ปี 

นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
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๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

  ๘.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑,๒ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระกษ(หลวงพ่อโต๊ะ

อุปถัมภ์) ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

  ๘.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

       ๘.๒.๑ ได้รับการทำสัญญาจ้างไปแล้ว 

       ๘.๒.๒ ขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง 

       ๘.๒.๓ ไม่มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างตามท่ีกำหนด 

       ๘.๒.๔ ไม่อาจรับการทำสัญญาจ้างตามที่กำหนดได้ 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔  ธันวาม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

                           

            (นายพัสกร  ฤทธิ์ฤดี) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑. ประกาศรับสมัคร ๔ - ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๒  
๒. รับสมัคร ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๔. สอบภาค ก และ ข ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๖. รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ๒ มกราคม ๒๕๖๓  

 


