
 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

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

ด้วยโรงเรียนวัดเชิงกระบือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน  ๑  อัตรา อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนจึงด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจ าโรงเรียนวัดเชิงกระบือ  ดังนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
     ชื่อต าแหน่ง  ครผูู้สอน  
     สาขาวิชาเอก ภาษาไทย  

               จ านวน  ๑ อัตรา 
     ค่าตอบแทน  เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

                ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้างปีต่อปี 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีตาม
สาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครู
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตาที่ ก.ค. ก าหนด หรือ ก.ค.ศ. 
  ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑ ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
        ๕.๑ ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครได้                    
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ  
       ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียด               
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 

       ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๖.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ  
๖.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ 
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  ๖.๖ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  2  ใบ   
  ๖.๗ ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐบาล) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙     จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖.๘ หลักฐานอื่นๆ ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
๖.๙ เอกสารหลักฐานประสบการณ์ในการสอน (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็น                
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จะไม่พิจารณาจ้าง 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 
 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน-เวลา 
สถานที่ ในการเลือกสรรในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 
 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและ             
การสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓                 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 
- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
๒๕ 
๒๕ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

๕๐ 

 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
วัดเชิงกระบือ จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 
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๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๘ 
ภายในวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือและเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเชิงกระบือ                          
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ  
 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
       โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๒.๑ จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอนเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับให้มารายงานตัวพร้อมท า
สัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 1๒.2  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 1๒.3  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  ตามล าดับหากผู้ใดประสงค์
บรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลาง 
       1๒.4  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

 ๑๒.๕ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
 ๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ   

        ประกาศ ณ วันที่  ๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                              (นายจีระพงษ ์ สิทธิทิม) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ 

 



ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๑ 
 

 
8 - 1๘ กันยายน ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร  
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก   
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓   ด าเนินการสอบคัดเลือก   
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓   ประกาศผลการคัดเลือก   
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓   รายงานตัว / ท าสัญญาจ้าง  
๑ กันยายน ๒๕๖๓   เริ่มปฏิบัติงาน  
  

 

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
โทร ๐ ๒๔๔๗ ๐๗๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


