
 

  

 

 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
***************************** 

   ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล    เพื่อเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน   โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  อาศัยความตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินนอกงบประมาณ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐  ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ี   ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒   ลงวันท่ี   ๒๔   กรกฎาคม    ๒๕๖๐  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
  สาขาวิชาเอก  ภาษาไทย  และ  ปฐมวัย   
  จ านวน   ๒  อัตรา  
  ค่าตอบแทน  เงินเดือน  ๘,๓๔๐ บาท  และค่าครองชีพ  ๖,๖๖๐  บาท รวม  ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ระยะเวลาการจ้าง  เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี 
  ขอบข่ายงาน  ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
         การเรียนรู้ 
     ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
         โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓) จัดการอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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-๒- 
 

  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา   หรือปริญญาตรีสาขาอื่น    ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด  
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น  จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และ ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ต าบลบางกร่าง   อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ต้ังแต่วันท่ี  ๓ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๓  
ในเวลาราชการ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา  (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน    ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน    ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง   จ านวน    ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง     จ านวน    ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล  (ถ้ามี)    จ านวน    ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน    ๒ รูป 
 

๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครสามารถย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ในใบสมัคร 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๓   ณ ห้องธุรการ  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถด์อนพรหม)  
 

๗. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆ ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จะด าเนินการทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
 



-๓- 
 

๙. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัด 
ล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า    หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๒ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการ
สอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   - วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓    ท าสัญญาจ้าง    และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓   
ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจส่ังเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
     

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
         (นางสุพัตรา    เหมพิจิตร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 



 

 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

******************************** 

 

  วันท่ี  ๓ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓    ประกาศและรับสมัคร 

  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ด าเนินการทดสอบสอน/สัมภาษณ์ 

  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ประกาศผล 

  วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 

  วันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓    เริ่มปฏิบัติงาน 

 

********************************** 


