
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย   

********************* 
  ด้วย  โรงเรียนอนุบาลสงขลา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครปูฐมวัย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
1.1  ครปูฐมวัย    จำนวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.  
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น 

(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของรัฐ 

(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(11) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ตำแหน่ง ครูปฐมวัย รับเงินเดือน 15,000  บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกปฐมวัย 
- มีใบประกอบวิชาชีพ 
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี 
- มีใจรักในวิชาชีพครู 
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน 



- หากมีประสบการณ์ในการสอนและการเป็นครูประจำชั้นระดับปฐมวัย จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
 (1) ปริญญาบัตรหรือหนังสือใบรับรองวุฒิการศึกษา และระเบียนผลการเรียน อย่างละ   

1 ฉบับ 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 

6 เดือน จำนวน  1 รูป 
(3) ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  พร้อมฉบับจริง 
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล อย่างละ 

1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วยตนเองไว้ด้วย 

3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำ
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทาง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ไม่
ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งนั้น  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใน
ภายหลัง  ต้องแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลสงขลาทราบทันที 

 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ในการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

ในวันที่ 22 ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

2๒ ต.ค. 6๒ 09.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ 100 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 

 



6. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไป
หาน้อยตามเกณฑ์การตัดสิน หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า    

  7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและข้ึนบัญชี 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายในวันที่  24 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยประกาศผลการ
คัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย  และประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็น
เวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 

  8. การสั่งจ้างและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
8.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เรียงตามลำดับที่ผ่านการ

คัดเลือก  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องบริหารบุคคล 
ปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยจะทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

8.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563 )  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านแล้วจึงจะทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง 

8.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัด
จ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.4 ผู้ได้รับการจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
                                                                                                                    
                        
 

                                                          (นายศิลปชัย  ผลกล้า) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฐมวัย  
โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
********************************** 

 
วันที่  3 ตุลาคม 2562              ประกาศรับสมัคร 
วันที่  7-18 ตุลาคม 2562             รับสมัคร  
วันที่  21 ตุลาคม 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  22 ตุลาคม 2562            ดำเนินการคัดเลือก 
วันที่  24 ตุลาคม 2562      ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  31 ตุลาคม 2562      รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เริ่มปฏิบัติงาน 
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