
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ( แก้ไขเพิ่มเติม ) 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครู ห้องเรียน EP , MEP 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

    ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 
ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู ห้องเรียน
พิเศษ EP , MEP โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดังนี้ 
1.  รายละเอียดการจ้าง 

 1.1. ขอบข่ายที่ให้ปฏิบัติ 
  1.1.1 ผู้ช่วยครูห้อง EP , MEP จ านวน 6 ต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน                

พิเศษ EP , MEP ในการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ต้องผ่านการทดลอง

งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน) 
2.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปี บริบูรณน์ับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย  
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ         

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน        
พ.ศ.2535 

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



                 (6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครู 

(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิชาเอกหรือวิชาโท ภาษาอังกฤษ / อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง หากมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ  

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องส านักงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่  7 - 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559   ในวันและเวลาราชการ  
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองปริญญาบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ 
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุรายวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ  
ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  (2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน        
6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 1 รูป 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
 (6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล    

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานประกอบการเอกชนที่มี

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉ.3 (พ.ศ. 2535) 
(8) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 
(9) ส าเนาใบรายงานผลคะแนน TOEIC พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
5. เงื่อนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า              
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหรือการเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตไม่ได้ 
 
 



6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา  สถานที่ในการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  17  ธันวาคม 2559  

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ www.abpk.ac.th    
   

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 100 คะแนน 
 ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
  5.1 ประเมินสมรรถนะที่ 1 เวลา 08.30 – 11.00 น. 
  5.2 ปะเมินสมรรถนะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวม  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  8.1 ให้ผู้สอบได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  8.2 ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 เท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรวมของสมรรถนะ
ที่ 1 ข้อ 1.2 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  8.3 ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 และ 1.2 เท่ากัน ให้พิจารณาผู้สอบสมรรถนะ
ที่ 2 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 1.สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 60 คะแนน สอบข้อเขียน 
เวลา 08.30 – 09.30 น.     1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาทางการศึกษา 30 คะแนน  

          1.1.1 หลักการศึกษา   
          1.1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร   
          1.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้   
          1.1.2 จิตวิทยาการศึกษา   
          1.1.1 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา   
          1.1.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

เวลา 09.30 – 11.00 น.    1.2 ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและการใช้ 
        คอมพิวเตอร์ 

30 คะแนน สอบภาคปฏิบัติ 

เวลา 13.00 น.         2. สมรรถนะที่ 2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 40 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 
เป็นต้นไป    2.1 บุคลิกภาพ 10 คะแนน  
    2.2 ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน  
    2.3  การปฏิสัมพันธ์ 10 คะแนน  
    2.3  เจตคต ิ 10 คะแนน  

http://www.abpk.ac.th/


 
  9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ          
ป้ ายประชาสั ม พันธ์  อาคาร  2  โ ร ง เ รี ยนอนุบาลภู เ ก็ ต  ในวั นที่  21  ธั นวาคม  2559 และทาง                                 
www.abpk.ac.th  
10.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตก าหนด  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   6   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
  
 
 
       (นายไพศาล นาขวัญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abpk.ac.th/


ปฏิทินคัดเลือกเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู ห้องเรียน EP , MEP โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

 
 
 
 
 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศและรับสมัคร 7 – 16 ธันวาคม 2559  

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 17 ธันวาคม 2559  
3 สอบภาคความรู้ / ภาคปฏิบัติ / สัมภาษณ ์ 19 ธันวาคม 2559  

4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 ธันวาคม 2559  

5 รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 4 มกราคม 2560  


