
ประกาศโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

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

ด้วยโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร   มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 
ลงวันที่  15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล   
ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ     จ านวน 3 อัตรา 
-     อัตราค่าจ้างรายเดือน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (หักประกันสังคมร้อยละ 5) 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดใน 
     กระทรวง 
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(7) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
(8) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรค 
     การเมือง 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
      อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน  
      อ่ืนของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
(1)  เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 
- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

(3)  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
(4)  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
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   3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยต้นเองท่ี โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 2 - 13  ธันวาคม 2562 ในเวลาราชการ  
 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครคัดเลือก (ให้รับรองส าเนาถูกต้องเอกสาร 
ทุกฉบับ) โดยจัดเอกสารเข้าชุด ดังนี้ 
 4.1 ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ฉบับภาษาไทย จ านวน 1 ชุด (พร้อมฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบ) 
       4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จ านวน 1 ชุด 
      4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
      4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 x 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู 
     4.5 ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนด                 
ใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (ฉบับจริง  
 4.6 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครูส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใช้ในการสมัครครูอัตราจ้าง  
ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ทั้ง 3 ประเภท (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
(3) หนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุจ านวน 1 ชุด  (พร้อมฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบ) 

4.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ - สกุล ใบส าคัญสมรส (ถ้ามี) 
 

5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน (ในวันที่สมัคร) ตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
        5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ก าหนดทุกประการ และต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร    

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 ธนัวาคม 2562  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  

 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

      1)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ  

  - การจัดการเรียนการสอน  
      2) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)  
            ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  

   โดยประเมินจาก   
-  ประวัติและผลงาน (10 คะแนน) 
-  การสื่อสารภาษาอังกฤษ (30คะแนน) 
-  สัมภาษณ์ (20 คะแนน) 

       กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร (รายละเอียดแนบท้าย) และ เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาล    
      ก าแพงเพชร http://www.abkpp.ac.th/ 
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8. วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก 

  ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือก (เรียงตามล าดับเลขท่ีสมัคร) ตามวิธีการคัดเลือกท่ีก าหนดตามรายละเอียด
ข้อ 7 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. (สถานที่คัดเลือก ดูรายละเอียดแนบท้าย) 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต ากว่าร้อยละ 60  
 

10. การประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  จะประกาศชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
กรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าไปอยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับสูงกว่า 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะข้ึนบัญชีไว้เวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

11. การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จะประกาศผลคัดเลือก ภายในวันที่  20 ธันวาคม 2562 
(สถานที่ประกาศผลการคัดเลือก ดูรายละเอียดแนบท้าย) 
 

12. การรายงานตัว การท าสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามผลประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ข้อ 10 ให้มารายงานตัวในวันที่ 23 ธันวาคม
2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานที่รายงานตัว (ตามประกาศแนบท้าย) และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

การท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานที่ดังแนบท้าย 
หากไม่มารายงานตัว และและท าสัญญาจ้าง ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามประกาศที่แนบท้ายจะถือว่าสละสิทธิ 
จะเรียกร้องสิ่งอื่นใดไม่ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563 
การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องทีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการแต่อย่างใด 

ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าผู้ถูกจ้างเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือขาด 
ความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจัดจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบ
ล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะมีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วว่า ได้รับการจัดสรรแล้ว  
จึงจะท าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 
 
   
          

                          (นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
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บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 
  

 

 
  

 

วัน   เดือน   ปี 
เวลา 

รายการ สถานที ่ หมายเหตุ 

 วันท่ี 28  เดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ประกาศรับสมคัร 
-เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
http://www.abkpp.ac.th/ และ 
https://www.facebook.com/abkppschool/ 

 

วันท่ี 2-13 ธันวาคม 2562 
ในเวลาราชการ 

รับสมคัร 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

-เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
http://www.abkpp.ac.th/ และ 
https://www.facebook.com/abkppschool/ 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
ตั้งแต่ เวลา 9.00 เป็นต้นไป 

1.1 สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้  
      เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน ) 
      ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น.  

 
ห้องสิริบงกช 

โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

ผู้สมคัร  
ไม่มาสอบ 

ตามก าหนด 
ให้ถือว่าสละ

สิทธิ 

1.2 สอบภาคความเหมาะสมกับ   
      ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )  
      ตั้งแต่เวลา  13.00 น.เป็นตน้ไป 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ตั้งแต่ เวลา 9.00 เป็นต้นไป ประกาศผลการคัดเลือก 

 -เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
 http://www.abkpp.ac.th/ และ 
https://www.facebook.com/abkppschool/ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
ตั้งแต่ เวลา 9.00 เป็นต้นไป 

 
 
 

- รายงานตัว 
- ท าสัญญา 

 
 

 
        กลุ่มบริหารงานบคุคล 

โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

23 ธันวาคม 2562 เริ่มปฏบิัติงานในหน้าที่โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

http://www.abkpp.ac.th/
https://www.facebook.com/abkppschool/
http://www.abkpp.ac.th/
https://www.facebook.com/abkppschool/
http://www.abkpp.ac.th/
https://www.facebook.com/abkppschool/


 
 

  




