
 
ประกาศโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
……………………………………………………………. 

 
                  ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์ ประสงค์จะรบัสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว
เพื่อปฏิบัตกิารสอน ในกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ จ านวน  1 อัตรา จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๓  และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๗  จึงประกาศรบัสมัคร สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด
ดังนี้ 
                 1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการจ้าง 
                     ครูอัตราจ้าง    จ านวน 1 อัตรา 
                    1.1 ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ 
                              ต าแหน่งครูผู้สอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัตงิานอื่นทีเ่กี่ยวข้องและปฏิบัตงิานอื่นทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
                    1.2  ค่าตอบแทน   
                                อัตราค่าตอบแทน  10,000  บาท/เดือน 

1.3  ระยะเวลาการจา้ง     1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

                 2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเลือกสรร 
      2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                 เป็นผู้จบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบ์ัณฑิต สาขา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี                       
      2.2 คุณสมบัติท่ัวไป 
   2.๒.๑  เป็นผูม้ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
  2.2.2 มีสญัชาติไทย 
  2.2.3 มีอายุ 20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป 
  2.2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
โนพรรคการเมือง 
  2.2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   2.2.8 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

 3. การรับสมัคร 
                          3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนนิยมศลิปอ์นุสรณ์ ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบรูณ์ ตั้งแต่ วันที่  18 – 26 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 -16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
                          3.2 เอกสาร  หลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                                 3.2.1 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หนังสือรบัรองคุณวุฒิ  และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    3.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1”x 1.5”  
จ านวน  2  รูป    
    3.2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนงัสอืรบัรองสทิธิการเป็นผูม้ีใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพครูฉบับจริง พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                                 3.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  1  ฉบับ 
                                 3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน 
                                 3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
                                 3.2.7  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
                         3.3 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. 
ทางเว็บไซตโ์รงเรียน www.na.ac.th , www.facebook.com/niyomsilpanusorn และ ห้องกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

 4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือก 
                ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (100  คะแนน)  โดยการทดสอบ และการสัมภาษณ์   

 5. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
                โรงเรียนนิยมศลิป์อนสุรณ์ จะด าเนินการคัดเลอืก ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร
กาญจนาภิเษก โรงเรียนนิยมศลิปอ์นุสรณ์ ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบรูณ์  ตามตารางนี้ 

วัน เดือน ปี วิธีประเมิน คะแนน ห้องสอบ วัน เดือน ปี 
28 พฤศจิกายน 2562   
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

- สอบข้อเขียน 
- สัมภาษณ์ 

50 
50 

ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน  
ช้ัน 2 อาคารกาญจนาภิเษก 

28 พฤศจิกายน 
2562   
เวลา 09.00 
น. - 12.00 น. 

 6. การประกาศผลการคัดเลือก 
                        โรงเรยีนนยิมศิลป์อนสุรณ์จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืก  ในวันที่  29 พฤศจกิายน
2562  ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เปน็ต้นไป ณ กลุม่บริหารงานบุคคล อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนนิยมศลิป์
อนุสรณ์ และเว็บไซต์โรงเรยีนนยิมศิลป์อนสุรณ์ www.na.ac.th และ www.facebook.com/niyomsilpanusorn 

http://www.na.ac.th/
http://www.facebook.com/niyomsilpanusorn%20และ%20ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
http://www.facebook.com/niyomsilpanusorn%20และ%20ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
http://www.na.ac.th/
http://www.facebook.com/niyomsilpanusorn
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  7. การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
                          โรงเรียนนิยมศลิป์อนสุรณ์จะใหผู้ผ้่านการคัดเลือกจัดท าสญัญาจ้าง  ในวันที่   
๒ ธันวาคม 2562 โดยได้รบัค่าตอบแทนตามข้อ 1.2  และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๒ ธันวาคม 2562 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 

                                                                         (นายประทิน  เหลืองทอง) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์ 
 
 


