
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ)์ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 

......................................... 
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย จำนวน  
๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  ชื่อตำแหน่ง        ครูอัตราจ้าง สอนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 
  ค่าตอบแทน           ๕,๐๐๐  บาท/เดือน 
  สิทธิประโยชน์         สิทธิในการนับเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
                     (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีและไม่เกิน 6๐ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั ่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 
  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออก
ให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
 

 



 
๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 
28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน  
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป 
  (๒) คุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิทา ง
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร 
  (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออก
ให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๔) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๕) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่มีผู ้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราหน่วยงาน จำนวน  
๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
  (๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย
อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  (๑) การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  (๒) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร
คัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้โดยให้ถือเป็ นโมฆะ
สำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และ
กำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือกภายในวันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5   
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะทำการคัดเลือกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5  
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ดังนี้ 
 (๑) การทดสอบการปฏิบัติหน้าที่การสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  - ทดสอบการสอนระดับชั้นอนุบาล พิจารณาจาก ความสามารถ เทคนิคการสอน และสื่อการสอน  
 
 



 
 (๒) การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  - ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่   
เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่    
8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5   ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊อุปถัมภ์) 
 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๘.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระกษ(หลวงพ่อโต๊ะ
อุปถัมภ์) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5 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  28  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5 
                   
  
 

(นายชนม์นิธิศ  เที่ยงภิญญานันท์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑. ประกาศรับสมัคร 28 มกราคม 2565  
๒. รับสมัคร 28 มกราคม  - 4 กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 5 กุมภาพันธ์  2565  
๔. ทดสอบการสอน และ สอบสัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์  2565  
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 กุมภาพันธ์  2565  
๖. รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 9 กุมภาพันธ์  2565  

 


