
 

 

ประกาศโรงเรยีนวดัเจา้มูล 
เรือ่ง รบัสมคัรสอบคดัเลอืกบุคคลเพือ่จา้งเปน็ครอูตัราจา้งปฐมวยั 

*********************************** 

 ด้วยโรงเรียนวัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย จ านวน    1 
อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (รวมประกันสังคม) 
  - ครูสอนระดับช้ันอนุบาล 2 – 3   เอกปฐมวัย จ านวน    1 อัตรา 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
  1. มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกปฐมวัย) 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 3. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี 11 มิถุนายน  – 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวน้
วนัหยดุราชการ 
 



 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จ านวน    1 
ฉบับ 
  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 5. การยืน่ใบสมคัร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  5.2 ผุ้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 6. การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ข้าสอบคดัเลอืก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันท่ี 21 มิถุนายน 2563 ท่ีโรงเรียนวัดเจ้ามูล หรือ โทร
สอบถามท่ีหมายเลข  ๐ ๒๔๑๑ ๒๑๑๒ 
 7. วธิกีารคดัเลอืก 
  การสอบสัมภาษณ์ 

วนั เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาแฟ้มผลงาน 
 
 

100  

คะแนนรวม 100  
 
 8. วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 
  โรงเรียนวัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 เวลา09.00 น. 
เปน็ตน้ไป 
 9. เกณฑก์ารตดัสนิการสอบคดัเลอืก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดล าดับโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธีการสุ่ม (จับฉลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
  9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 
 



  9.3 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี 1 รายงานตัว ท าสัญญาจ้างในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีก าหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้
อันดับถัดไป 
 10. การจดัท าสญัญาจา้งผู้ผา่นการคดัเลอืก/เงือ่นไขการจา้ง 
  10.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา 
ท่ีก าหนดจึงเปน็หนา้ทีข่องผู้สมคัรทีต่อ้งรบัทราบประกาศรายชือ่ และการขึน้บญัชผีู้ผา่นการสอบคดัเลอืก 
  10.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฎว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
                 (นายพีราวุฏฐ์   พิมพ์รอด) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทนิการด าเนนิการสอบคดัเลอืก 

ครอูัตราจ้างปฐมวยั ท าหนา้ที่ครผูู้สอนในระดบัอนบุาล 2-3 
ตามประกาศของโรงเรยีนวดัเจา้มูล 

***************************************** 

11 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2563 - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.) 
21 มิถุนายน 2563   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
22 มิถุนายน 2563   - สอบสัมภาษณ์ 
25 มิถุนายน 2563   - ประกาศผลการคัดเลือก 
30 มิถุนายน 2563   - รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
 

 
************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลอืกครอูตัราจา้งปฐมวยั ท าหนา้ทีค่รผูู้สอนในระดบัชัน้อนบุาล 2-3 เลขที.่......../......... 
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    เบอร์โทรศัพท์บ้าน............................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก........................................................................................................................................ 
    ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................................................................................................... 
    มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ .......................................................................................................................................    
   .................................................................................................................................................................................. 
7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัยท าหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับอนุบาล 2-3 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)....................................................ผู้สมัคร 
        (…………………………………………….) 
      ยื่นใบสมัคร วันท่ี ..................เดือน........................พ.ศ. 2563 


