
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 
-------------------------------------------         

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว    โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
             ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ครูเอกปฐมวัยจ านวน  ๑ อัตรา  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
ที่อยู่ ๒๒๐ ซอยเพชรเกษม ๖๔/๒ ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
            ๑.๒ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูปฐมวัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
             ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือ นักพรต หรือนักบวช 
  (๙)  เป็นผู้มีคุณสมบัติ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้ใช้สารเสพติด และติดการพนันหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว          
         
               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 -    เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
                     -    มีใบประกอบวิชาชีพครู 
                     -    มีความสามารถด้านการสอน มีประสบการณ์การสอน 



 
 
  -     เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี และมีจิตสาธารณะ 
                   - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในสาระปฐมวัยอันน าไปสู่ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                      - มีทักษะการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
                      -   ศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นครูปฐมวัย 
                       -    สามารถสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 
(โปรแกรม Microsoftword, excel, PowerPoint  และการใช้ Internet ) 
  - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วๆไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
  - เป็นเพศชาย/หญิง 
๓. เงื่อนไขการจ้าง 
 (๑)  อัตราค่าจ้าง  ๑๔ ,๐๐๐ บาท/เดือน (เมื่อทดลองงานผ่าน 3 เดือนแล้วจะได้รับ         
อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน) 
 (๒) ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (๓) ไม่มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (๔) เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  มีความขยัน อดทน  
 
๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค   
ทีอ่ยู่ ๒๒๐ ซอยเพชรเกษม ๖๔/๒ ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ๒๕63 - 14 มกราคม ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โทร ๐๒ – ๔๑๓๐๖๐๗  
(เว้นวันหยุดราชการ) 
 
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก 
                  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน ๒ รูป 
                  (๒) ส าเนาแสดงผลการส าเร็จการศึกษา          จ านวน ๑ ฉบับ 
                  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
                  (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
                  (๕) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู   จ านวน ๑ ฉบับ 
                  (๖) ส าเนาแฟ้มสะสมผลงานหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ   จ านวน ๑ ฉบับ 
                  (๗) หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วยทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน
ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย (เอกสารทุกอย่างจะไม่คืนให้) 
 
 
 



 
๖. การยื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตาม
รูปแบบของโรงเรียน  ให้ถูกต้องครบถ้วน  รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ
ที่น ามายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕63 ณ โรงเรียนราชวินิตประถม-
บางแค  ๒๒๐ ซอยเพชรเกษม ๖๔/๒ ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
เวลา ๑5.3๐ น. หรือทาง www.rnk.ac.th 
 
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องสอบโดยการสอบอัตนัยและปรนัย  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
 
๙. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ 
 จะท าการสอบในวันที่  15 มกราคม ๒๕63 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค    
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ตารางสอบ 
              เวลา      ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐น.      ๑๐.๐๐ – ๑2.๐๐น.     13.๐๐ – ๑5.๐๐น. 
              วิชา          สอบปฏิบัติ   สอบอัตนัยและปรนัย         สัมภาษณ์ 
 
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  และจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 
๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  17 มกราคม ๒๕63 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
เวลา ๑5.3๐ น. หรือทาง www.rnk.ac.th ท าสัญญาจ้างวันที่ 20 มกราคม ๒๕63 
                    
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
        สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม ๒๕63   
 
     
 
                     (นางเมตตา  ศิริรัตน์)  
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 
หมายเหตุ ประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าเฉพาะผู้สมัคร(ทางโทรศัพท์)         



                                                          
        

                                                 
ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  วิชำเอกปฐมวัย 
**************************************** 

 
1.ประกาศรับสมัคร 7 มกราคม ๒๕63 
2.รับสมัคร 7 มกราคม ๒๕63 – 14 มกราคม ๒๕63 

ในวันและเวลาราชการ 
3.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 14 มกราคม ๒๕63 
4.การสอบปฏิบัติ สอบอัตนัยและปรนัย  และสอบ
สัมภาษณ์ 

15 มกราคม ๒๕63 

5.ประกาศผลการคัดเลือก 17 มกราคม ๒๕63 
6.ท าสัญญาจ้าง 20 มกราคม ๒๕63 

 
          
 
 
 


