
 
 

ประกาศ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือ

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

  ดวย โรงเรียนวัด

คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน 

ครูผูสอนไมครบชั้น และตองการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

(นิมมานโกวิทพิทยา) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ

ดังนี้ 
 

 ๑. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก
 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
 ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 

 ขอบขายการปฏิบัติงาน
 ๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา และสงเสริมก
 ๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
 ๓) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
 ๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ 
 ๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทอ
 ๕) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก
 ๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอ่ืน
 ๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
 ๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
 ๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
 ๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
 ๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
 ๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวย
 

ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 
การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน
……………………………………………………………………..……....................…………..…………….

 

โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือ

เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

เพ่ิมผลสัมฤทธิใ์นกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ

ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด

ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก 
าวรายเดือน  

ภาษาอังกฤษ    จํานวน  ๑  อัตรา    อัตราคาจางเดือนละ 

ขอบขายการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดอบรมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

๑๘ ปบริบูรณ 
เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม

 
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก
ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอ่ืน
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

รมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรัฐ

เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน 
……………………………………………………………………..……....................…………..……………. 

มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือสอบ

เนื่องจากโรงเรียนมีจํานวน

ภาษาอังกฤษ)  ท้ังนี้เพ่ือใหการ

ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โรงเรียนวัดทาทอง

เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด

อัตรา    อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม 

งถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. กําหนด 
ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 

ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน   

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย 
งานของรัฐ 



 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 ๒) มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ     
 ๓) มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา 
 ๔) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 ๕) เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอเด็กและวิชาชีพครู 
 

 ๔.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  ตั้งแตวันท่ี 8 – 12 ตุลาคม 2561  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 

 ๕.  เงื่อนไขการจาง 
 ๑) จางดวยบัญชีงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒) ระยะเวลาการจาง คือ  ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  ถึงวันท่ี 31  มีนาคม  2562  
 ๓) ในการจาง ถือเปนการจางอัตราลูกจางชั่วคราว ไมมีการปรับคาจาง ไมมีขอผูกพันการบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น 
 

 ๖.  เอกสารหลักฐานที่ใชสมัคร 
 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  15  ตุลาคม 2561  ตั้งแตเวลา 10.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง 
(นิมมานโกวิทพิทยา) ทางเว็บไซตประชาสัมพันธของ สพป.อุตรดิตถ เขต 1 และ ทาง facebook   
ชื่อ PRwatthathong uttaradit 
 
 

https://www.facebook.com/PRwatthathong-uttaradit-401845073671505/?hc_ref=ARRDuqjc0TyCIa7ycWmtye9_nK-U0CpeBKIVvbk7IfGQ060EkgNEWppGUCn3PIQrzGo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvlMgIMPBZF_2hd5uo_K5EX5z9L5xZk_UwMfcupix5nogTpzJGl0XzhmlIU3xuku3s4dDDAqJymxdIQOpgQIQWExslB1Eb3w1dOfvOA4fEZp6Ndn6mP3fqh16057ENIvZc17HBP0VH03Bu0T1lmMys_OEuK3jej7ZiS1aM5JQ3hoN9Yx46&__tn__=kC-R


 ๘.  เกณฑการตัดสิน 
 ดําเนินการสอบคัดเลือก ดวยวิธีสอบสัมภาษณ 
 

 ๙.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ 
 ในวันท่ี 17 ตุลาคม  2561  เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป  ณ หองพักครู โรงเรียนวัดทาทอง 
(นิมมานโกวิทพิทยา)   
  

 ๑๐.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดคะแนน การสอบสัมภาษณไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ 
 

 ๑๑.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันท่ี  19 ตุลาคม 
2561  ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ทางเว็บไซตประชาสัมพันธของ สพป.
อุตรดิตถ เขต 1 และ ทาง facebook  ชื่อ PRwatthathong uttaradit  โดยเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปหา
นอยตามลําดับ  ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกมีคะแนนรวมเทากัน  ใหผูท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูท่ีได
ลําดับสูงกวา 
 

 ๑๒.  การขึ้นบัญช/ีการยกเลิกบัญช ี
    โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) มีการประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกได 
ท้ังนี้ หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกัน/วิชาเอกเดียวกัน อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว 
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

           ๑3.  การจัดทําสัญญาจาง 
 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ใหผูไดรับการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ตําแหนงครูผูสอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ  รายงานตัวและทําสัญญาจางกับโรงเรียน พรอมรับทราบขอบขาย
การปฏิบัติหนาท่ี รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
  

ประกาศ  ณ วันท่ี  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายสมคิด      เมืองกอ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ :  เบอรโทรศัพท 0 5549 4360 

ผูประสานงาน  08 1280 7530  ครูศศิวรรณ 
                   08 6203 4655  อัมพร 

https://www.facebook.com/PRwatthathong-uttaradit-401845073671505/?hc_ref=ARRDuqjc0TyCIa7ycWmtye9_nK-U0CpeBKIVvbk7IfGQ060EkgNEWppGUCn3PIQrzGo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvlMgIMPBZF_2hd5uo_K5EX5z9L5xZk_UwMfcupix5nogTpzJGl0XzhmlIU3xuku3s4dDDAqJymxdIQOpgQIQWExslB1Eb3w1dOfvOA4fEZp6Ndn6mP3fqh16057ENIvZc17HBP0VH03Bu0T1lmMys_OEuK3jej7ZiS1aM5JQ3hoN9Yx46&__tn__=kC-R
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