
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   
 

--------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
รายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนั้น  อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1120/2560   
สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) 
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน 
 1.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ด้วยวธิีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1.2  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.3  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.5  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 
                                       ตามศักยภาพ 
  1.6  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราว่าง        กลุ่มวิชาพลศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 
     ค่าตอบแทน        เดือนละ   15,000   บาท    
     ระยะเวลาการจ้าง     นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30  กันยายน  25๖5 
 
   

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร     
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

                                                                                                    / ไม่เป็นผู้..... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าความผิด  

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
     ของรัฐ 
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น   

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) 
(1)  เป็นผู้ทีไ่ด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

การศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามคุณวุฒิ  กลุ่มวิชา  หรือทาง
สาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัครนี้ 

 (๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้าย) 

  
   

3. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตั้งแต ่วันที่ 25 มกราคม 25๖5 ถึงวันที่ 31 มกราคม 25๖5  ในวันและเวลาราชการ  

 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร   
4.1 ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนด โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
     ภายในวันปิดรับสมัคร   

   4.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
   4.4 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร                      

                              พร้อมส าเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 
4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี    

 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป 
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  เป็นต้น 
4.7 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง 

                               มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
4.8  หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน หรือนายจ้างปัจจุบัน 
       มาแสดงด้วย (ถ้ามี)     
4.9 ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 

           / 5. การประกาศ..... 
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 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา  สถานที่       
   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  25๖5    
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง  www.nmm.ac.th   หรือที ่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
      ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  ทดสอบปฏิบัติงานจริงและ  

สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง วิชาการคัดเลือก             คะแนนเต็ม 
ลูกจ้างชั่วคราว 
(ครูอัตราจ้าง) 

- สอบข้อเขียน 
วิชาการศึกษา 
วิชาเอกพลศึกษา 

- ทดสอบปฏิบัติงานจริง 
(สอบสอน) 

- สอบสัมภาษณ์ 
 

                 
                50 
                50 
                50 
 
                50 
 

                    รวม              200 
 

  วิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน  วิชาการศึกษา  50  คะแนน 
และวิชาเอกพลศึกษา  50  คะแนน 

 2. ทดสอบปฏิบัติงานจริง  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
     ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ทดสอบโดยการสอบสอน 
 3. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  50  คะแนน  ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถและประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 

 7. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก     
                               ผูส้มัครต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงานจริงในวันจันทร์  
ที่  ๗  กุมภาพันธ์  25๖5  เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป   ณ  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

                      8. เกณฑ์การตัดสิน  

                               ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)  
จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน  ทดสอบปฏิบัติงานจริง  และสอบสัมภาษณ์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบแต่ละวิชา  
โดยจะเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 
 
                                                                                              / 9. การประกาศ..... 
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  9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
  จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนทั้ง 3 ภาคจากมากไปหาน้อย      
หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า ส าหรับการประกาศจะประกาศผลการ
คัดเลือกได้และจะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อได้บุคคลท าสัญญาจ้างแล้ว ให้ถือว่าประกาศผล
การคัดเลือกนี้เป็นอันสิ้นสุด 

 

                     10.   การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
                               10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ว่างล าดับที่ 1 ทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมา
ท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน        
                              10.2  การจ้างตามข้อ 10.1 จะจ้างตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖5 
ระหว่างการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ ความประพฤติไม่
เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

  10.3  การจ้างตามข้อ 10.2 จะไม่ผูกพันการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น                                       
  10.4  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 
 11.  ประกาศผลการคัดเลือก 
  ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่  9  กุมภาพันธ์  25๖5  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 
 12.  วันรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่    ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่
วันที่  10  กุมภาพันธ์  25๖5  ตามเวลาของทางราชการ 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                           ประกาศ   ณ   วันที่  18  มกราคม   พ.ศ.  25๖5                                            
                
 
 

              (นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

 
       

 
 
 
 



ปฏิทินด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม) 

                                                   ------------------------------------------------ 

                     

ภายในวันที่  18  มกราคม  2565                -  ประกาศรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 25 – 31  มกราคม  2565     -  รับสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   
                                                                             โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2565                    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565     -  ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน   
                                                                             สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์  
ภายในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2565                    -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 
 
 

------------------------------------------------------- 

 

 
 
 


