
 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

------------------- 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า อ าเภอวังเจ้า   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑        

มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา  ค่าจ้างรายเดือนๆละ      

๖,๐๐๐  บาท  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่องมอบ

อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครครู

อัตราจ้าง   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่งที่เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาครูอัตราจ้างช่ัวคราว 

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน    ค่าตอบแทน      เดือนละ  ๖,๐๐๐  บาท  

  สาขาวิชาเอก    ภาษาอังกฤษ  จ านวน   ๑  อัตรา 

          ๒.  คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐  

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยอนุโลม 

   ๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ต าแหน่งครูผู้สอน   

(๑)  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.  หรือที่ ก.ค. 

รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

   (๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  ที่ออกให้โดยคุรุสภา 

๓.  หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑  นิ้ว   

โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน  ๒   รูป 

(๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือ 
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หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

(๓) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ 

ต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

(๕) ส าหรับผู้สมัครต าแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรอง 

สิทธิพร้อมถ่ายส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  

   (๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พร้อมถ่ายส าเนา  

จ านวน ๑   ฉบับ 

๔.  วันรับสมัคร 

      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก   ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้อง 

ธุรการ  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่  ๙ - ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒                  

เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โทร  ๐๕๕– ๕๕๖๐๖๕   

๕.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

      โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗.  ก าหนดวัน  เวลาในการคัดเลือก 

  ด าเนินการคัดเลือก  ณ  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า  ในวันอังคาร ที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.                   

เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

วิชา คะแนน เวลา หมายเหต ุ

- ความรู้ความสามารถทั่วไป  

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) 

๕๐ 

๕๐ 

๕๐ 

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

รวมคะแนน ๑๕๐   
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๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  โดยคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ

ภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีคะแนน ความรู้ความสามารถท่ัวไป มากกว่า อยู่

ในล าดับที่ดีกว่า   หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกจะใช้วิธีการจับสลาก 

           ๙.  การประกาศผลการคัดเลือก 

   โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามล าดับคะแนนที่ได้เรียงล าดับจากผู้

ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 

 

 

๑๐.  การท าสัญญาจ้าง 

  ๑.  ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ ๑  จะต้องไปรายงานตัวท าสัญญาจ้าง  ภายในวันศุกร์ ที่  ๓   

มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถ้าไม่ไปรายงานตัวท าสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 ๒.  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกล าดับที่ ๑ จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนใน 

โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า  รับอัตราจ้างเดือนละ  ๖,๐๐๐  บาท 

   ๓.  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ  หากภายหลังตรวจสอบพบว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                        
 
          (นางวาสนา   คมเฉลียว) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๖    ธันวาคม  ๒๕๖๒     ประกาศรับสมัคร   
๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒     รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

เว้นวันหยุดราชการ 
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒     สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒     ประกาศผลการคัดเลือก 
๓    มกราคม   ๒๕๖๒     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
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