
 
 

ประกาศ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน

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

 ดวย โรงเรียนวัดทาทอง
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน เนื่องจากขาดอัตรากําลังครู 
ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
(นิมมานโกวิทพิทยา) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด
 

 ๑. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก
 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
 ครูผูสอนนักเรียนระดับปฐมวัย
 

 ขอบขายการปฏิบัติงาน
 ๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
 ๓) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
 ๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไมตํ่ากวา 20
 ๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
 ๕) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก
 ๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ 
 ๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
 ๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
 ๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
 ๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
 ๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
 ๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรัฐ
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน

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

ทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเปน
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน เนื่องจากขาดอัตรากําลังครู (แทนคนเดิมท่ีลาออก
ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด

ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน  

นักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน  ๑  อัตรา    อัตราคาจางเดือนละ ๕

ขอบขายการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 

ของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

20 ปบริบูรณ 
เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม

 
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก
ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอ่ืน
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
ยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรัฐ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน 
……………………………………………………………………..……....................…………..……………. 

มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเปน
แทนคนเดิมท่ีลาออก)เพ่ือใหการ

ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โรงเรียนวัดทาทอง
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕,๐๐๐ บาท  

 3 และสงเสริมการเรียนรู

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม 

ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. กําหนด 

ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 

ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย 
ยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรัฐ 



 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๒) มีวุฒิทางการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเอก  
                  (เอกปฐมวัยจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ)   
 ๓) มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 ๔) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน รักเด็ก และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 ๕) เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอเด็กและวิชาชีพครู 
 

 ๔.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ต้ังแตวันท่ี 23 – 25 มกราคม ๒๕
62 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 

 ๕.  เงื่อนไขการจาง 
 ๑) จางดวยบัญชีงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒) ระยะเวลาการจาง คือ  ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ถึงวันท่ี 31  มีนาคม  2562 
 ๓) ในการจางถือเปนการจางอัตราลูกจางชั่วคราว ไมมีการปรับคาจาง ไมมีขอผูกพันการบรรจุและ
แตงต้ังเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น 
 

 ๖.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปดรับสมัคร และถายในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รูป  
 ๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง 
ท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  
จํานวน ๑ ฉบับ  
 ๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
 ๔) สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
 5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  1  ฉบับ 
 ท้ังนี้ ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนา
ถูกตอง ลงชื่อและวันท่ีกํากับทุกฉบับ 
 
 ๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  
ในวันท่ี  26  มกราคม 2562 ต้ังแตเวลา 13.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมาน
โกวิทพิทยา)   

 
 
 
 
 



 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 ผูสมัครตองไดรับการทดสอบ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 ก. ความรูความสามารถท่ัวไป 
 ข. ความเหมาะสมกับตําแหนง 

๖๐ สอบขอเขียน 

 ค. สอบสัมภาษณ ๔๐ สอบสัมภาษณ 
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  

 
 

 ๙.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรูความสามารถ 
 ผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับการทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง และสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี  28  มกราคม  ๒๕62 ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)   
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป/ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ  
  

 ๑๐.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
 

 ๑๑.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันท่ี 29  มกราคม 
๒๕62  ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) โดยเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปหานอยตามลําดับ  
ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกมีคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูไดลําดับท่ี
สูงกวา หากคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูไดคะแนนความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผู
ไดลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนความรูความสามารถท่ัวไปยังเทากันอีก ใหผูท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผู
ไดรับการเลือกสรร 
 

 ๑๒.  การจัดทําสัญญาจาง 
 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ใหผูไดรับการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ตําแหนงครูผูสอน จํานวน ๑ อัตรา เขาทําสัญญาจางกับโรงเรียน พรอมรับทราบขอบขายการปฏิบัติหนาท่ี 
รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีในวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕62 
  

ประกาศ  ณ วันท่ี 23 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายสมคิด  เมืองกอ) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)   


