
 
 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
……………………………………………………………….. 

ดว้ยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกและจดัจา้ง  เป็นลูกจา้ง
ชัว่คราว เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนนกัเรียน ระดบัชั้นปฐมวยั และระดบัประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอตัราจ้าง   

1.1 ต าแหน่งครูอตัราจา้ง กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกสุขศึกษา/พลศึกษา  จ านวน  1 อตัรา  อตัรา
เงินเดือน   7,200 บาท 

1.2 ต าแหน่งครูอตัราจา้ง กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ จ านวน 1 อตัรา  อตัราเงินเดือน  
13,000 บาท 

1.3 ต าแหน่งครูอตัราจา้ง กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 อตัรา  อตัราเงินเดือน   
13,000 บาท 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบแข่งขัน เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี  

2.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี   
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 (6) ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกพกัราชการ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  
 (7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง  
 (9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
 (11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
 (12) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.2 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดงัน้ี  
2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ในกลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก

สุขศึกษา/พลศึกษา, กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ, กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคอมพิวเตอร์  คุณวฒิุท่ี

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


น ามาประกอบการสมคัร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ท่ี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็เป็นผูก้  าหนดและพิจารณา ผลการ
พิจารณาของโรงเรียนถือเป็นท่ีส้ินสุด 

2.2.2 สามารถปฏิบติัการสอนในรายวชิา/กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
     1) คุณวฒิุในกลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกสุขศึกษา/พลศึกษา สามารถจดักิจกรรมกลางแจง้ส าหรับ

นกัเรียนระดบัปฐมวยั 
     2) คุณวฒิุในกลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ใน

รายวชิาภาษาองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ตามเน้ือหาสาระและตวัช้ีวดั  ท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 
     3) คุณวฒิุในกลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคอมพิวเตอร์ สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใน

รายวชิาคอมพิวเตอร์ วชิาวทิยาการค านวณ ระดบัประถมศึกษา ตามเน้ือหาสาระและตวัช้ีวดั  ท่ีก าหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา 

2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช 
3. วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัครสอบ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบเขา้รับการคดัเลือก ให้ขอรับใบสมคัรและยืน่          
ใบสมคัรดว้ยตนเอง ท่ีห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  ระหวา่งวนัท่ี  1 -  5  กรกฎาคม  2563           
ในเวลา  09.00 – 16.00 น. โดยไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

4. เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการสมัคร  
        4.1 ปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุ ท่ีระบุช่ือปริญญาบตัรและสาขาวชิาเอก ท่ีชดัเจน พร้อมส าเนา 
        4.2 ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ฉบบัภาษาไทย ฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
        4.3 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 X 1.5 น้ิว   จ  านวน 1 รูป 
        4.4  ส าเนาบตัรประชาชน และเงินค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ  100  บาท 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วนัท่ี  5 กรกฎาคม  2563  เวลา 18.00 น  ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
และเวบ็ไซด ์  http://WWW.anuban101.ac.th 
6. หลกัสูตรและวธีิการสอบคัดเลือก   ใชห้ลกัสูตรท่ีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นผูก้  าหนดในการสอบคดัเลือก โดย
ก าหนดการประเมินและการสอบคดัเลือก  4 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 การประเมินประสบการณ์  10 คะแนน ประเมินตามเกณฑว์ทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 
 (1) ผลการเรียน(ระดบัเกรดเฉล่ีย) ในระดบัปริญญาตรี   5  คะแนน 
 (2) ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นครูผูส้อน  5  คะแนน 

หมวดท่ี 2  สอบวดัความรู้ความสามารถ วชิาเอกท่ีสมคัร (สอบขอ้เขียนแบบปรนยั)  60  คะแนน 
หมวดท่ี 3  สอบวดัความรู้ความสามารถในเร่ืองหลกัสูตร, หลกัการสอน, การวดัและประเมินผล, จิตวทิยา

การศึกษา และการบริหารจดัการชั้นเรียน(สอบขอ้เขียนแบบปรนยั)  40  คะแนน 
หมวดท่ี 4 สอบสัมภาษณ์(ภาษาไทย) 30 คะแนน  โดยการประเมินบุคลิกภาพ และประเมินความสามารถ

ในการแสดงความคิดเห็น ปฏิภาณไหวพริบ   
7. วนัเวลาและสถานทีส่อบ  จะท าการสอบคดัเลือกในวนัท่ี  6  กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ดงัน้ี 
 เวลา   09.00  -  09.45  น.  สอบวดัความรู้   หมวดท่ี 2 
 เวลา   10.00  - 10.45  น.      สอบวดัความรู้   หมวดท่ี  3 
 เวลา   11.00  น. เป็นตน้ไป  สอบสัมภาษณ์  

http://www.anuban101.ac.th/


8. เกณฑ์การตัดสิน  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก จะตอ้งไดไ้ดค้ะแนนในหมวดท่ี   2,  3,  4  ตามหลกัสูตร  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ
หกสิบ 
9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึน้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ในวนัท่ี   7   กรกฎาคม  2563   ณ โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอด็   และท่ี เวบ็ไซด ์  http://WWW.anuban101.ac.th  โดยประกาศเรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมากไปหานอ้ย  หาก
มีคะแนนเท่ากนั ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนในหมวดท่ี  2  มากกวา่ เป็นผูท่ี้อยูใ่นล าดบัดีกวา่  หากยงัเท่ากนั จะดูคะแนนจาก
หมวดท่ี   3,  4   ตามล าดบัทีละหมวด และหากยงัเท่ากนัอีก ใหผู้ส้มคัรก่อนเป็นผูท่ี้อยูใ่นล าดบัดีกวา่ 

ทั้งน้ีบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัประกาศข้ึนบญัชี  เวน้แต่ โรงเรียน  มีการ
ประกาศสอบคดัเลือกในต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่ บญัชีผูส้อบคดัเลือกในคร้ังน้ีเป็นอนัยกเลิก 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจดัท าสัญญาจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกในล าดบัท่ี 1 (เฉพาะวชิาเอก
คอมพิวเตอร์ ถึงล าดบัท่ี 2)  มาจดัท าสัญญาจา้ง ในวนัท่ี   8  กรกฎาคม  2563     เวลา   09.00  -  12.00  น.   หากไม่มา
ตามก าหนดเวลาถือวา่สละสิทธ์ิ    โรงเรียนจะเลือกผูท่ี้ไดล้  าดบัถดัไปมาท าสัญญาจา้งแทน   

10.2 สัญญาจา้งในคร้ังแรก มีอาย ุ 1 ปีการศึกษา (ถึงวนัท่ี 30  เมษายน 2564)    เม่ือส้ินปี จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี หากผลการประเมินผา่นเกณฑ ์ จะจดัท าสัญญาจา้งต่อไปอีกเป็นคราวๆไป คราว
ละ 1 ปี   ผูไ้ดรั้บการจา้งในกรณี ระหวา่งปีงบประมาณการจา้ง หากปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดหรือ
มีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจสั่งเลิกจา้ง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้ง
ทราบล่วงหนา้โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งส้ิน 

10.3 สัญญาจา้งจะส้ินสุดลงทนัที หากโรงเรียนหมดงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัจา้ง โดยโรงเรียนจะแจง้
ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  ผูรั้บจา้งจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆมิได ้

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด ผูส้มคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคดัคา้น ไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี   25  มิถุนายน    พ.ศ.   2563 
 
 
 
    (นายสุวทิย ์ วงษาไฮ ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ 

 
 


