
 
 

ประกาศโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
 

....................................................... 
 
 

 

  ด้วยโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  เลขที่ 40 ซอยบางแวก  69  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   
กรุงเทพมหานคร   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน 5 อัตรา โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่สอน จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่ง    (คุณสมบัติดังเอกสารแนบท้าย)     
  1.1 ครูอัตราจ้างสอนเอกวิชาบรรณารักษ์ โทวิชาภาษาไทย   จ านวน 1  อัตรา 
  1.2 ครูอัตราจ้างสอนเอกวิชาภาษาไทย    จ านวน  1  อัตรา    
  1.3 ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน  1  อัตรา 
  1.4 ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  อัตรา 
  1.5 ครูอัตราจ้างสอนวิชายูโด     จ านวน  1  อัตรา 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  2.1 มีสัญชาติไทย 
  2.2 จบการศึกษาปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่สอน  
  2.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตในการปฏิบัติการสอน 
  2.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 

 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เลขท่ี 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน  2559  ถึงวันที่ 22 เมษายน  2559  ในวันและเวลาราชการ  โทร. 02-410-2396 
 เตรียมตัววันสอบ  วันที่  29  เมษายน  2559 
  3.1 เขียนแผนการสอบวิชาที่จะสอน 
  3.2 สอบสอนวิชาที่จะสอน 
  3.3 สอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศผลการสอบ  วันที่ 29 เมษายน  2559 
 
 
 
 
 



 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
  4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
  4.5 ประสบการณ์สอนและการท างาน (ถ้ามี) 
  4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)           
 
  ผู้สนใจกรุณาติดต่อ  ห้องอ านวยการ (บริหารงานบุคคล) ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
เลขที ่ 40  ซอยบางแวก  69  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ติดต่อ       
02-410-2396                   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ  วันที ่ 12  เมษายน  2559 
 
 

                 
นายอัฏฐผล  ถิรพรพงษ์ศิริ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    ๑ อัตรา 
 1. เรียนจบสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์  โทวิชาภาษาไทย 
 2. มีจิตใจเมตตา ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีจรรยาบรรณ 
 3. รักในงานสอน อดทนต่อความกดดันได้ดี 
 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 5. หากมีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 6. มีความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด 
 7. ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
 8. ไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    ๑ อัตรา 
 1. เรียนจบสาขาวิชาเอกภาษาไทย 
 2. มีจิตใจเมตตา ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีจรรยาบรรณ 
 3. รักในงานสอน อดทนต่อความกดดันได้ดี 
 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 5. หากมีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 6. ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
 7. ไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    ๑ อัตรา 
 1. เรียนจบสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 2. มีจิตใจเมตตา ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีจรรยาบรรณ 
 3. รักในงานสอน อดทนต่อความกดดันได้ดี 
 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 5. หากมีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 6. ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
 7. ไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    ๑ อัตรา 
 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 
 2. มีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ 
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่โสตทัศนศึกษาได้ 
 4. ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
 5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก , การพัฒนาเว็บไซต์ 
 6. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 7. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ 
 8. ไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 
 
 



4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    ๑ อัตรา 
 1. จบการศึกษาปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่สอน 
 2. มีคุณวุฒิทางกีฬา ยูโด สายด า ชั้น 2 จากสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. สามารถสอนวิชาแนะแนวได้ 
 4. ไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 


