
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

…………………………… 
            ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักงาน                 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 3 อัตรา และเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ า
กลุ่มงาน จ านวน 3 อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว623 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 512 /2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว จึงประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่
ประจ ากลุ่มงาน ดังนี้  

 1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน   6  ต าแหน่ง  
     -  ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาจีน (ชาวจีน)  1 ต าแหน่ง     อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท 
     -  ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาอังกฤษ     2 ต าแหน่ง     อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,000 บาท 
     -  เจ้าหน้าที่บรรณารกัษ์ห้องสมุด   1 ต าแหน่ง     อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,000 บาท 
     -  เจ้าหน้าที่กลุม่บริหารวิชาการ   1 ต าแหน่ง     อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,000 บาท 
     -  เจ้าหน้าที่กลุม่บริหารงบประมาณและแผนฯ 1 ต าแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,000 บาท 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้   
      1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปบีรบิูรณ์ (นับถงึวันรับสมัครวันสดุท้าย)  
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม 
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพคร ู
   6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   7) ไม่เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
   8) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 



ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
   10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
   12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ  
   13) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
    1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
   -  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

   2) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน(ชาวจีน) 
   -  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน  

     3) เจ้าหน้าที่บรรณารกัษ์ห้องสมุด  
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   4) เจ้าหน้าที่กลุม่บริหารวิชาการ    
   -  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรอืสาขาวิชา 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5) เจ้าหน้าที่กลุม่บริหารงบประมาณและแผนฯ 
   -  จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา (ปวส.) สาขาวิชา การบัญชี 

3.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๑) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนงัสอืรบัรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน 

      อนุมัติแล้วพร้อมฉบับจรงิ                                             จ านวน  ๑  ฉบับ 
  2) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ 
      ครูตาม ตามที่คุรุสภาออกให้เพือ่ปฏิบัตหิน้าทีส่อน พร้อมฉบับจรงิ (ส าหรบัผูส้มัคร 
      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องยืนเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  5) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบบัจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  6) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ (ถ้ามี) พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ  
  7) รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  แผ่น  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  8) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึง่ออกไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่ 
                         เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ฉบับจรงิ)  จ านวน  1  ฉบับ 

4.  การยื่นใบสมัคร 
4.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ  
      สมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตาม  



      ประเพณีนิยม 
4.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรบัรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัต ิ
      ทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง  
      กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกตอ้ง 
      ครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบบั)  
4.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แนน่อน (อย่างน้อย 2  
หมายเลข)      

4.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเ้รียบร้อยต่อหนา้เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 

 5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ กลุม่บริหาร                  
งานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2563  – 
วันท่ี 28 สิงหาคม  2563   ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ 

           6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  31  สิงหาคม  2563                    
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ  อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ  หรือ  เว็บไซต์ โรงเรียน
www.anubansisaket.ac.th 

7. วิธีการคัดเลือก 
 การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

8.  วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
 โรงเรียนอนบุาลศรีสะเกษ  จะด าเนินการสอบข้อเขียน ปฏิบตัิการสอน และสอบสัมภาษณ์          
ในวันท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์  อาคารศรีทศพลญาณ                     
( อาคารเรียน English Program ) โรงเรียนอนบุาลศรีสะเกษ 

 9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  9.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดตามล าดับลงมา  ภายในวันที่  2  กันยายน  2563 นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก  แต่หากมีการ
คัดเลือกในต าแหนง่เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตัง้แต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รบัการคัดเลอืกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลอืกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 (4)  บัญชีผูผ้่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบญัชี 



 10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
      1) การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก          
เป็นหนงัสอืเรียกตัวผูม้ีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหนง่ครผูู้สอน และใหม้า
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด 
    2) ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
    3) การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    4) ผู้ได้รบัการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผูส้อน ในกรณีระหว่างปงีบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้ร้ับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไมม่ีเงื่อนไขและจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆทัง้สิ้น  

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นายสุรชาติ  ทอนศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 

 
ที่  ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน วัน เดือน ปี  หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 24 สิงหาคม 2563 - เว็บไซต์ โรงเรียน

www.anubansisaket.ac.th 
2 รับสมัคร 25 สิงหาคม 2563  –  

28 สิงหาคม 2563 
ในเวลาราชการ 08.30 -  
16.00 น. ณ ห้องกลุม่
บรหิารงานบุคคล  

3 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก 

31 สิงหาคม  2563 - เว็บไซต์ โรงเรียน
www.anubansisaket.ac.th 

4 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 1 กันยายน  2563  
5 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 2 กันยายน  2563  
6 รายงานตัวท าสญัญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน  2563  
7 จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3 กันยายน  2563  

 
 
 


