
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

…………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด   
ที่  ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้ างชั่ วคราว  สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พ.ศ .2560  และ 
ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1120/2560  สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม 2560    
เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2561 และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/3512 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก
การประถมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

      1. จ ำนวนต ำแหน่ง/คุณวุฒ/ิ อัตรำค่ำจ้ำง 
 1.1  อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา   จ านวน  2  อัตรา 

  1.2  คุณวุฒิ  : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา 
  1.3  อัตราค่าจ้าง   เดือนละ  9,000  บาท   

 2. ขอบข่ำยงำนที่ให้ปฏิบัติ  
  2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2.4 จัดท าแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.5 จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนและด าเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
  2.6 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
  2.7 ให้ค าแนะน าและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน 
  2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   3.1  มีสัญชาติไทย 
  3.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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  3.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.5  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  3.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  3.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.8  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  3.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      3.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  3.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก  เพราะกระท าความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  3.13  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 4. วัน  เวลำ  สถำนที่  ที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
(อุทิศพิทยาคาร) ตั้งแต่วันที่  18 – 24 ตุลาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   5. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้สมัคร 
  5.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  จ านวน  1  ชุด 
  5.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ประกาศนียบัตร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน  1 ฉบับ 
(กรณีทีย่ังไม่ได้รับประกาศนียบัตรให้ใช้ใบรับรองวุฒิ ) 
  5.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                      
หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
           5.4  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  1 ฉบับ 
  5.5  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน  
จ านวน 1 รูป 
  5.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ 
      5.7  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
  5.8  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
 หมำยเหตุ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงช่ือก ำกับด้วย 

      เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 / 6. การประกาศ… 
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     6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ในวันที่  25  ตุลาคม  2562   ทางเว็บไซต์ http://www.ankc.ac.th หรือ เพจ facebook โรงเรียนอนุบาลวัด
หนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)    
 

  7. วิธีกำรสอบคัดเลือก/วันเวลำ/สถำนที่สอบคัดเลือก/หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก 
 7.1  วิธีกำรสอบคัดเลือก 
  ภำค ก  ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (50  คะแนน)    
  ภำค ข  การประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  (50  คะแนน)    
    

 7.2  วันเวลำในกำรสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  26  ตุลาคม 2562   
 

วัน /เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมำยเหตุ 

วันที่ 26 ตุลำคม  2562   
เวลา  09.00 – 10.30 น. 

 
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก.ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข. การประเมินสมรรถนะโดยการ 
สอบสัมภาษณ์   

 
100 คะแนน 

 
50 คะแนน 

 
 
 

  

 7.3 สถำนที่สอบคัดเลือก 
 สถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 

 7.4  หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก 
 ภาค  ก  ความรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (100  คะแนน) 
       ภาค  ข  การประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  (50  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก   
   1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   2.  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
   3.  วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
     4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์ 

     8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 8.1  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมของทั้งสองภาค  ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย 
 8.2  กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก. มากกว่าอยู่ในล าดับ

ที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
มิได ้
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     9. วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก   
 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2562  ทางเว็บไซต์ http://www.ankc.ac.th หรือ เพจ facebook  โรงเรียนอนุบาล           
วัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)    
 

 10.  กำรขึ้นบัญชี / กำรยกเลิกบัญชี 
           10.1  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
 10.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
   10.2.1  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
   10.2.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   10.2.3  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   10.2.4  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   10.2.5  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

 11. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
   11.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.                     
โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
   11.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผล
ปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
   11.3 กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา                
จัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
         11.4  การจ้างตามข้อ 11.1  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ต าแหน่งลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการ  ในระหว่างปีงบประมาณ  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  อาจบอก 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า          

    ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 

 

                                        (นายสมชาย  เสมากูล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 

                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการ 

รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
............................................. 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 – 17  ตุลาคม   2562 ประกาศรับสมัคร 

วันที่ 18 – 24  ตุลาคม   2562 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันที่ 25  ตุลาคม  2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

วันที่  26  ตุลาคม  2562 สอบคัดเลือก 

ภายในวันที่  27  ตุลาคม  2562 ประกาศผลสอบคัดเลือก 

วันที่  28  ตุลาคม  2562 รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง 



 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
…………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด   
ที่  ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่ วคราว  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พ.ศ.2560  และ  
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1120/2560  สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม 2560    
เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561  และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/3512 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก เป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน                 
ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
      1. จ ำนวนต ำแหน่ง/คุณวุฒ/ิ อัตรำค่ำจ้ำง 

 1.1  อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่ง สาขาวิชาเอกภาษาไทย   จ านวน  1  อัตรา 
  1.2  คุณวุฒิ  : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
  1.3  อัตราค่าจ้าง   เดือนละ  9,000  บาท   

 2. ขอบข่ำยงำนที่ให้ปฏิบัติ  
  2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2.4 จัดท าแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.5 จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนและด าเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
  2.6 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
  2.7 ให้ค าแนะน าและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน 
  2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   3.1  มีสัญชาติไทย 
  3.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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  3.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.5  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  3.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  3.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.8  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  3.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      3.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  3.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก  เพราะกระท าความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  3.13  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 4. วัน  เวลำ  สถำนที่  ที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  
(อุทิศพิทยาคาร) ตั้งแต่วันที่  18 – 24 ตุลาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   5. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้สมัคร 
  5.1  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  จ านวน  1  ชุด 
  5.2  ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ประกาศนียบัตร           
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
(กรณีทีย่ังไม่ได้รับประกาศนียบัตรให้ใช้ใบรับรองวุฒิ ) 
  5.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                      
หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
           5.4  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  1 ฉบับ 
  5.5  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน  
จ านวน 1 รูป 
  5.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ 
      5.7  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
  5.8  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
 หมำยเหตุ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงช่ือก ำกับด้วย 

      เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 / 6. การประกาศ… 
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     6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ในวันที่  25  ตุลาคม  2562   ทางเว็บไซต์ http://www.ankc.ac.th หรือ เพจ facebook โรงเรียนอนุบาลวัด
หนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)    
 

  7. วิธีกำรสอบคัดเลือก/วันเวลำ/สถำนที่สอบคัดเลือก/หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก 
 7.1  วิธีกำรสอบคัดเลือก 
  ภำค ก  ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (50  คะแนน)    
  ภำค ข  การประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  (50  คะแนน)    
    

 7.2  วันเวลำในกำรสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  26  ตุลาคม 2562   
 

วัน /เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมำยเหตุ 

วันที่ 26 ตุลำคม  2562   
เวลา  09.00 – 10.30 น. 

 
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก.ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข. การประเมินสมรรถนะโดยการ 
สอบสัมภาษณ์   

 
100 คะแนน 

 
50 คะแนน 

 
 
 

  

 7.3 สถำนที่สอบคัดเลือก 
 สถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 

 7.4  หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก 
 ภาค  ก  ความรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (100  คะแนน) 
       ภาค  ข  การประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  (50  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก   
   1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   2.  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
   3.  วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
     4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์ 

     8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 8.1  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมของทั้งสองภาค  ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย 
 8.2  กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก. มากกว่าอยู่ในล าดับ

ที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
มิได ้
 
 
 
 
 

 

/9. วันประกาศผล… 
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     9. วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก   
 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2562  ทางเว็บไซต์ http://www.ankc.ac.th หรือ เพจ facebook  โรงเรียนอนุบาล           
วัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)    
 

 10.  กำรขึ้นบัญชี / กำรยกเลิกบัญชี 
           10.1  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
 10.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
   10.2.1  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
   10.2.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   10.2.3  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   10.2.4  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   10.2.5  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

 11. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
   11.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.                     
โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
   11.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผล
ปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
   11.3 กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา                
จัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
         11.4  การจ้างตามข้อ 11.1  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ต าแหน่งลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการ  ในระหว่างปีงบประมาณ  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  อาจบอก 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า          

    ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 

 

                                          (นายสมชาย เสมากูล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 

                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

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

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 – 17  ตุลาคม   2562 ประกาศรับสมัคร 

วันที่ 18 – 24  ตุลาคม   2562 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันที่ 25  ตุลาคม  2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

วันที่  26  ตุลาคม  2562 สอบคัดเลือก 

ภายในวันที่  27  ตุลาคม  2562 ประกาศผลสอบคัดเลือก 

วันที่  28  ตุลาคม  2562 รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง 


