
 
 
 

ประกาศ  โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 
เร่ือง  การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งอัตราจ้างรายเดือน 

........................................................................... 
              ด้วย โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครู อัตราจ้าง  ดังน้ัน                     
ทางโรงเรียน  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.  ชื่อตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
           (1) ชือ่ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  วิชา เอกวิทยาศาสตร์                        

               จํานวน  1  อตัรา 
 (2)  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานในตําแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 
  (3) ค่าจ้าง  9,000  บาท/เดอืน 
  (4) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทําสัญญา -30  กันยายน  2561 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปน้ี  

(1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  (6) ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
  (7 )ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง                     
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ หรือพนักงาน                     



หรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มาย่ืนด้วย 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   
  1. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์  (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 
2.75)    

3.  การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน
อนุบาลอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อํานาจเจริญ  ระหว่างวันท่ี  5 - 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด 1.5 x 2น้ิว  โดยถ่ายไว้                  
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 1 รูป 
  (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา                    
ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมคัร   
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  มาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้   โดยระบุวันท่ีที่ได้รับอนุมัติการจบหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวัน ปิดรับ
สมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(4) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 
  (6) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน              
ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ 1ฉบับ 
 
 
  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ เ ข้ ารับการคัด เลือก  ในวันที่   20 เดือน  กรกฎาคม   พ .ศ .  2561                    
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 
 



4. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์   มีรายละเอียดดังน้ี 
           - สอบวัดความรู้เก่ียวกับวิชาเอก      50  คะแนน 
          -  การประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (สอบสัมภาษณ)์  50   คะแนน 

5. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ และสอบสัมภาษณ์ 
 

วัน/เวลา สถานที ่ การสรรหา คะแนน หมายเหตุ

23   กรกฎาคม   2561
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

 

โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ - สอบภาคความรู้ 

- สอบสมัภาษณ์ 

50 

50 

 

รวม  -  100   

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลอืก  ต้องได้คะแนนภาคความรู้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันท่ี  24   กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 

 โดยเรียงลําดบัที่ จากผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย 

8. การบรรจุแต่งต้ัง 
 (1)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกของทางโรงเรียนในลําดับที่ 1 และให้มาทําสัญญาจ้างในวันที่ 25   กรกฎาคม   2561 
 (2) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นํามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้น้ันเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 
 

    (ลงชื่อ)    
  (นายประยูร   เหมือนเหลา) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ 
 


