
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนาบุญ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2559 

----------------------------------------  
 ด้วยโรงเรียนวัดบุญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว   

จ านวน 1 อัตรา งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ กิจกรรมจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างครูราย
เดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนข้ันวิกฤต งบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 1. ชื่อต าแหน่ง และรายระเอียดการจ้าง 
 1.1 ช่ือต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างชั่วคราว 
 1.2 ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ   
  ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้านการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 1.3 กลุ่มวิชาที่ต้องการ  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 1 อัตรา  
 1.4 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกสรร  
  1.4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครรับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย  
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
  1.4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าหน่ง 
  1.4.2.1  ครูผู้สอน  
  (1) มีวุฒิปญิญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งครูผู้สอน 
  (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิการประกอบวิชาชีพครู  
 
  2.  การรับสมัคร 
 2.1 วัน  เวลา   และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ ห้องธุรการโรงเรียนวัดนาบุญ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ       
 2.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ให้เขียนช่ือ-สกุลหลังรูปด้วย) 
  (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ  
  (3) ส าเนาบัตประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ  
  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
  (5) ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
  (6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
  (7) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  (8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2) – (8) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร  
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 
  
 



 2.3 เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารรับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  โรงเรียนวัดนาบุญ จะด าเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  
 ต าแหน่งครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
  ภาค  ก   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  ภาค  ข   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)    
 
  4.  ก าหนดวัน  เวลา  ในการเลือกสรร 

วัน  เดือน  ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

19 ธันวาคม 2558 
09.00 น. – 11.00 น.  
 
 
20 ธันวาคม 2558 
09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก  
ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
วิชาเอกปฐมวัย 
 
ภาค ข  
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) 

 
100  คะแนน 
 
 
 
100  คะแนน 

 ส าหรับสถานที่สอบ  ณ  โรงเรียนวัดนาบุญ 
 
  5. เกณฑ์การตัดสินการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ าหากคะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนใน ภาค ข 
มากกว่า อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ทีม่ีเลขที่รหัสประจ าตัวสอบเรี่ยงล าดับน้อยกว่า 
 
 
 
 



  6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนวัดนาบุญ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน  ภายในวันที่ 
21 ธันวาคม 2558 ณ  โรงเรียนวัดนาบุญ  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี 
  7. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดท าสัญญจ้าง  วันที่ 22 ธันวาคม 2558  
 7.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
หนังสือเรียกผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวครั้งแรกและให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
 7.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ตามก าหนด พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิและถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเฉพาะราย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                                    (นายประดิษฐ์  ปาเลย์) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
 
 
 


