
     
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
----------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.  ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 1.  ต าแหน่งครูผู้สอน    จ านวน        3 อัตรา 
 2.  อัตราเงินเดือน    จ านวน  9,140 บาท 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 คุณสมบัติท่ัวไป 
           1.  มีวุฒิปริญญาตร ีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และผู้ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์                                        
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 2.  สัญชาติไทย  อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 3.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
 4.  ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข 
 5.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 6.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 7.  มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ 
 2.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 4.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 6.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.  หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 
 1.  วุฒิบัตรการศึกษา ตัวจริง     จ านวน  1 ฉบับ 
 2.  ทะเบียนบ้าน ตัวจริง      จ านวน  1 ฉบับ 
 3.  บัตรประจ าตัวประชาชน ตัวจริง    จ านวน  1 ฉบับ 
 4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน  3 ใบ 
 5.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จ านวน  1 ฉบับ 
 

 



 6.  ใบประกอบวิชาชีพครู ตัวจริง     จ านวน  1 ฉบับ 
 7.  อ่ืน ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการท างาน 

4. ก าหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร 

 1.  รับสมัครในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 25 ธนัวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น.               
 2.  สถานที่รับสมัคร ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
5.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่  25 ธันวาคม 2561 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ  
ณ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
6. วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 วัน เวลาที่สอบ ในวันที่ 26 ธนัวาคม 2561 ณ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  แห่งที่ 2 
  1.  สอบข้อเขียน   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
  2.  สอบสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
7. ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 

8. การรายงานตัว 
 ผู้สอบแข่งขันได้ ให้รายงานตัวในวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ณ ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
แห่งที่ 2  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   

9. การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 1.  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่  2 มกราคม 2562 
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  
 2.  ระยะเวลาการจ้าง 2 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

3.  เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2562  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที ่1 และ แห่งที่ 2 
4.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ท า

สัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง  

ประกาศ  ณ  วันที่  1๔ ธันวาคม 2561 

 

 
  

(นายทวีศักดิ์   เดชสองชั้น) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

 

 

 



 

หลักฐานในการท าสัญญาจ้าง (ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว) 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 

2. หลักฐานการศึกษา  

3. บัตรประจ าตัวประชาชน  

4. ทะเบียนบ้าน  

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  

6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น 

7. บัญชีธนาคารกรุงไทย 

8. อากรแสตมป์ ติดตามเงินเดือนที่ได้รับคูณจ านวนเดือนที่ปฏิบัติงานในสัญญาจ้างหารด้วย 1,000 (อากร
แสตมป์ติด 1,000 ละ 1 บาท) 

 

หลักฐานในการท าสัญญาค้ าประกัน (ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 

1. ผู้ค้ าประกันต้องเป็นราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. บัตรข้าราชการ  

3. ทะเบียนบ้าน  

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  
5. กรณีสมรสแล้ว ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
                      

 

 


