
  

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ี  ครูอัตราจ้าง 

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

  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูอัตราจ้าง    

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 

 ท่ี ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนอัตราท่ีต้องการจ้าง 

1 วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว 1 

 รวม 1 ตำแหน่ง 

  2.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

       2.1  มีสัญชาติไทย 

       2.2  จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นต้นไป   วุฒิการศึกษาตามวิชาเอกท่ีกำหนด 

       2.3  เพศ ชาย – หญิง  อายุ  20  ปี ขึ้นไป 

       2.4  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีไม่หมดอายุ 

       2.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง 

          อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำการโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

       2.6  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน 

     2.7  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง โดยจะต้องเกี่ยวข้องกับ 

จิตวิทยาและการแนะแนว, จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยา 

  3.  วัน  เวลา  วิธีการ  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

       3.1  ระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 – 7 พฤศจิกายน 

2562  ในเวลาราชการ 

       3.2  วิธีการรับสมัครคัดเลือก  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง  ณ             

           กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

   

 



 4.  เอกสารหลักฐานและที่ใช้สมัครคัดเลือก 

        4.1  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย  (รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว)  ครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก       

            ไม่สวมแว่นตา 

        4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด   

        4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด 

        4.4  สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา  1  ฉบับ 

        4.5  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีไม่หมดอายุ 

        4.6  หลักฐานอื่นๆ เช่น  หนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียน  ช่ือ/สกุล  เป็นต้น 

  5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

         โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 

หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี  โทรศัพท์  0-2944-1225  ต่อ  4122 

   6.  วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการคัดเลือก 

       โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  

และการทดสอบภาคปฏิบัติ  หรือวิธีการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  

เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็น

อันท่ีสุด  ผู้สมัครจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

  7.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

       โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ในวันท่ี  9 

พฤศจิกายน 2562  หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี  โทรศัพท์หมายเลข  0-2944-1225  ต่อ 4122 

  8.  การทำสัญญาจ้าง 

       โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างกับบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก  โดยโรงเรียนจะกำหนดและ    

แจ้งให้ทราบในภายหลัง 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

 

(นายสุรศักดิ์   การุญ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

 



  

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว   

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

  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว  โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก 

1.1   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

1.2   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิตรงตามท่ีกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

1.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นท่ี ก.ค.ศ. 

รับรอง 

1.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีไม่หมดอายุ 

1.2.3 รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ท่ี ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนอัตราท่ีต้องการจ้าง 

1 วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว 1 

 รวม 1  ตำแหน่ง 

2. เง่ือนไขการรับสมัครคัดเลือก 

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือกหรือตรวจ

พบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัคร

คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้ 

  3.  ระยะเวลา/วิธีการ รับสมัครคัดเลือก 

  เปิดรับสมัครคัดเลือก  ต้ังแต่วันท่ี   29 ตุลาคม 2562 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ  ห้องกลุ่ม

บริหารงานบุคคล  เวลา  08.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติท่ีได้

เข้ารับการคัดเลือก   ในวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2562  หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี  โทรศัพท์  0-2944-0339  

   



 4.  หลักฐานและเอกสารที่ใชใ้นการสมัครคัดเลือก 

        4.1  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย  (รูปถ่ายปัจจุบัน  หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  

ถ่ายไว้ไม่นานเกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว)  พร้อมลงลายมือช่ือผู้สมัครคัดเลือก      

        4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีออกให้โดยทางราชการซึ่งมีเลข

ประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาของผู้สมัครคัดเลือก   

        4.3  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาของผู้สมัคร

คัดเลือก   

        4.4  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่ีไม่หมดอายุ  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนา

ของผู้สมัครคัดเลือก   

        4.5  สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา ท่ีระบุกลุ่มวิชาเอกท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกหรือสำเนา

ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of records)  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาของผู้สมัคร

คัดเลือก   

  5.  วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการคัดเลือก 

       โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุง เทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกในรูปของ

คณะกรรมการ  โดยการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน  ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00  น. เป็น

ต้นไป  การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด  ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

  6.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

       โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ในวันท่ี  9 

พฤศจิกายน 2562  หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี  โทรศัพท์หมายเลข  0-2944-0339 

  7.  การทำสัญญาจ้าง 

       โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างกับบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก  โดยโรงเรียนจะกำหนดและ    

แจ้งให้ทราบในภายหลัง 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

(นายสุรศักดิ์   การุญ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 


