
          
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดวังน ้าเขียว 
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต้าแหน่งครูปฐมวัย 

-------------------------------------- 
 
             ด้วยโรงเรียนวัดวังน ้าเขียว อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี  ต้าแหน่งครูปฐมวัย เงินเดือน 
9,000 บาท จากเงินรายได้สถานศึกษา อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์วิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด
ประกอบการรับสมัคร ดังนี  
 
1. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง 

1.1 จะต้องมีคุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราวตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 

1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 

1.3 ต้องมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย 
1.4 ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นอุปสรรคต่อการท างานตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรคต้องห้าม 
1.5 มีอายุไม่ต  ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
1.6 ต้องมวีุฒิครูไม่ต  ากว่าทางปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 

2. วัน เวลา สถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
           ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื นใบสมัครได้ที โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที  15 พฤศจิกายน 2560 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดที ฝ่ายธุรการโรงเรียน  
โทร. 034 – 351943 
3. เอกสารที่ต้องน้ามาในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติ 
ข้อ 1.1 

3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ส าเนาทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ 
3.4 ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป 
3.5 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
3.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตท าการสอน จ านวน 1 ฉบับ 
3.7 หลักฐานอื น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี ยนชื อ – สกุล 
3.8 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
3.9 เอกสารการมีประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) เอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้อง 

4. การยื นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
4.1 ผู้สมัครต้องรับและยื นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
4.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที ที สามารถติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร 
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื อต่อหน้าเจ้าหน้าที ที รับสมัคร ณ โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว ตามวันเวลาที ก าหนด 

 



5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 
           โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว จะประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที  22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางเวปไซตโ์รงเรียนวัดวังน้ าเขียว http://www.wwnk.ac.th/ ด้าเนินการสอบ
คัดเลือก และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง ในวันพฤหัสบดีที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ตั งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดวังน ้าเขียว โดยจะประกาศผลสอบคัดเลือกเรียงล าดับตาม
คะแนนที คณะกรรมการพิจารณาตามล าดับจากมากไปน้อย 
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
          ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และทางเวปไซตโ์รงเรียนวัดวังน้ าเขียว http://www.wwnk.ac.th/ 
7. เงื่อนไขการจ้าง 

7.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว ในวันจันทร์ที  27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. และจะท าสัญญาจ้างในวันเดียวกัน โดยผู้ที ได้รับคัดเลือกจะต้องน าผู้
ค้ าประกันที เป็นข้าราชการครู ไม่ต  ากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาในวันท าสัญญา 

7.2 ระยะเวลาในการจ้าง เริ มตั้งแต่วันที  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที  30 กันยายน พ.ศ. 
2560 เป็นระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน 

7.3 ด าเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7.4 ผู้รับจ้างสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดตามที โรงเรียนก าหนดได้ 
8. การแต่งตั งและการปฏิบัติงาน 

8.1 ผู้ที ได้รับคัดเลือกเป็นล าดับที  1 (ตัวจริง) จะต้องมารายงานตัวในวันที ก าหนดในข้อที  7.1  
ณ โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว ถ้าไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลา โรงเรียนจะเรียกผู้ที ได้รับการคัดเลือก
ล าดับต่อไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง โดยมีเงื อนไขตามข้อที  7  

8.2 ผู้ที ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที   13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
       
 
      (นายพยงค์  แก่นส าราญ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังน้ าเขียว 
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