
 
 
 

 

 
  ประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

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

 ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 
มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่องมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงชั่วครำว และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป 
ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี  เขต 2 ศธ 04077/1 979 ลงวันที่               
17 กรกฎำคม 2563 จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบประมำณ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังนี้  

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน  1 อัตรา  

อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000.- บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพนับำทถ้วน) 

 - สำขำวิชำเอกปฐมวัย  จ ำนวน  1   อัตรำ 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืน ตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก ำหนดส ำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญำตรีสำขำอ่ืน จะต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิชำชีพครู ตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก ำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)     
ส ำเร็จกำรศึกษำ  

  2.3 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้ 

  2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร  นักพรต  นักบวช 

  2.5 มีควำมสำมำรถคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 

 



 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ต ำบลขุนศรี อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563          
เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  4.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล  

                           กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 

  4.2  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  1  ฉบับ 

  4.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  1  ฉบับ 

  4.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 

  4.6  รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน  3  รูป  (ถ่ำยไม่เกิน  6  เดือน) 

  4.7  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม 

         ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ 

  4.8  ค่ำสมัครสอบ  จ ำนวน  200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 

 5. การยื่นใบสมัคร  

  5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร  ให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

  5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของ        
กำรไปรษณยี์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไดแ้น่นอน 

  5.3  ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร  

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยในวันที่ 3  สิงหาคม  2563 ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี http://www.watklongkhunsrischool.com หรือ
ติดต่อสอบถำม โทรศัพท์ 02-0541764 

 7. วิธีการคัดเลือก 

  ท ำกำรสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติกำรสอน และสอบสัมภำษณ์ 

 8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จะด ำเนินกำรสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติกำรสอน และสอบสัมภำษณ์     
ใน วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  

 9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการสอบคัดเลือก 

  9.1  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนจำกสอบข้อเขียน รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะจัดล ำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน จะใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

http://www.watklongkhunsrischool.com/


  9.2 จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ 9.1 เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ 
ภำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2563 โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี 

 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือ่นไขการจ้าง 

    10.1  ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินจัดท ำสัญญำจ้ำง 

             - วันที่ 6 สิงหำคม 2563 รำยงำนตัว ท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน 

    10.2  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและ
ให้มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ          
การขึ้นบัญช ีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3  ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นเฉพำะรำย 

    10.4  กำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี           
ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือ
ข้ำรำชกำร 

    10.5  ผู้ ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำ ง           
หำกปรำกฎว่ำเป็น ผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม             
ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำงอำจสั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

    

  จงึประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

    ประกำศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563  

 

 

  

 (นำงสมบูรณ์  ลักษณะวิลัย) 

                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 

 

 

 

   



หลักสูตรการคัดเลือก 

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

สอบข้อเขียน  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ท าการสอบข้อเขียน  100 คะแนน  ดังนี้ 

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) 

   1.1 สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

   1.2 นโยบำยของรัฐที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 

   1.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

   1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

   1.5 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

    1.5.1 พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    1.5.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

    1.5.3 พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 

    1.5.4 พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 

 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน)  

  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำ ในเรื่องต่อไปนี้ 

   2.1 หลักกำรศึกษำ 

   2.2 หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 

   2.3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

   2.4 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 

   2.5 สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำ 

   2.6 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

  กำรสอบปฏิบัติกำรสอน  50  คะแนน 

  กำรสอบสัมภำษณ์         50 คะแนน 

 ก าหนดการสอบ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 4 สิงหำคม 2563 

09.00 น. – 11.00 น. 

 

11.00 น. – 12.00 น. 

13.00 น. – 15.00 น. 

สอบข้อเขียน 

1. ควำมรู้ควำมรู้สำมำรถท่ัวไป 

2. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

สอบปฏิบัติกำรสอน 

สอบสัมภำษณ์ 

 

50 

50 

50 

50 

 

หลักสูตรกำรสอบ
ตำมบัญชีแนบท้ำย
ประกำศ 

 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ครูอัตราจ้างรายเดือน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

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

 

วันที่ 20 กรกฎำคม – 26 กรกฎำคม 2563  ประกำศรับสมัคร 

วันที่ 27 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2563 รับสมคัร ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

(ในเวลำรำชกำร 09.00 – 16.00 น.) 

วันที่ 3 สิงหำคม 2563  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก 

วันที่ 4 สิงหำคม 2563  ภำคเช้ำสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติกำรสอน  

ภำคบ่ำยสอบสัมภำษณ์ 

วันที่ 5 สิงหำคม 2563  ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 

วันที่ 6 สิงหำคม 2563  รำยงำนตัว ท ำสัญญำจ้ำง  และเริ่มปฏิบัติงำน 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


