
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

……………………………………………………………………..……....................…………..……………. 
 

 ด้วย โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน เนื่องจากขาดอัตราก าลังครู (แทนคนเดิมท่ีลาออก)เพื่อให้การ
ด าเนินการคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนวัดท่าทอง
(นิมมานโกวิทพิทยา) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก 
 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
 ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จ านวน  ๑  อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
 

 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 – 2 และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๓) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 ๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรากระท าผิดวินัย 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 



 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๒) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเอก  
                  (เอกปฐมวัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)   
 ๓) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 ๔) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ๕) เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อเด็กและวิชาชีพครู 
 

 ๔.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ต้ังแต่วันท่ี 9 – 11 มกราคม ๒๕62 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 

 ๕.  เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑) จ้างด้วยบัญชีงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒) ระยะเวลาการจ้าง คือ  ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันท่ี 31  มีนาคม  2562 
 ๓) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างช่ัวคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจส่ัง
เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 

 ๖.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จ านวน 2 รูป  
 ๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง 
ท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔) ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ -สกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน  1  ฉบับ 
 ท้ังนี้ ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนา
ถูกต้อง ลงช่ือและวันท่ีก ากับทุกฉบับ 
 
 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
ในวันท่ี  14  มกราคม 2562 ต้ังแต่เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมาน
โกวิทพิทยา)   

 
 
 
 
 



 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๖๐ สอบข้อเขียน 

 ค. สอบสัมภาษณ์ ๔๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  

 
 

 ๙.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  17  มกราคม  ๒๕62 ณ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)   
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป/ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  
  

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

 ๑๑.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี 18  มกราคม 
๒๕62  ณ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  
ในกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับท่ี
สูงกว่า หากคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้
ได้ล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปยังเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้
ได้รับการเลือกสรร 
 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา เข้าท าสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อมรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าท่ี 
รายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62 
  

ประกาศ  ณ วันท่ี 4 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายสมคิด  เมืองก่อ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)   


