
 

ประกาศโรงเรียนวัดเฉลมิพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลกูจางช่ัวคราว ทำหนาท่ีครูผูสอน 

**************************** 
         ดวยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๑ ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ตำแหนงครูผูสอน จำนวน ๑ อัตรา โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี
                  อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๓๑   ลงวันท่ี   ๒๖  เมษายน  

๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางช่ัวคราว  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  

กค 0415/ว 23  ลงวันท่ี   20  มีนาคม   2546  เรื่อง การจางลูกจางช่ัวคราวจากเงินงบประมาณและไดรับมอบ

อำนาจจากเลขาธิการ  คณะกรรมการการศึกษาข้ันตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 

๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ

ลูกจางช่ัวคราว  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตำแหนงครูผูสอน  ดังนี้ 

1. ช่ือตำแหนง  และรายละเอียดการจางงาน                                                                                                                  
       ช่ือตำแหนง             ครูผูสอน                                                                     
       สาขาวิชาเอก                    วิชาเอกสุขศึกษา/พลศึกษา  
       จำนวน                           ๑ อัตรา  
       คาตอบแทน                      เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และคาครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท   รวม ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ระยะเวลาการจาง               เปนไปแบบสัญญาจาง  แบบปตอป  
       ขอบขายงาน                    ๑) วิเคราะหหลักสูตรจัดทำหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู วัดและประเมินผล 

                                               วางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

                                            ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี 

                                               หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
                                            ๓) จัดการอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 

                                                ท่ีพึงประสงค 

                                            ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

                                            ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒.คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
         ๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 



         ๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด  สำหรับ
ผูสมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด  หรือหนังสือ

รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการจบการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 

         ๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 
          ๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

 ๓. วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก  ใหขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได ณ หองธุรการ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระ
เกียรติ(พิบูลบำรุง   ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
ต้ังแต วันท่ี  ๑๐ – ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒  ในเวลาราชการ (ต้ังแต  08.30 – 16.30  น.)  

 
๔. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
            ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง                       จำนวน  ๑  ฉบับ    

            ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู            จำนวน  ๑  ฉบับ    
            ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมฉบับจริง                   จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๔  สำเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจริง                               จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล (ถามี                             จำนวน  ๑  ฉบับ    
            ๔.๖ ใบรับรองแพทย                                                        จำนวน ๑  ฉบับ   
            ๔.๗ รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน                    จำนวน  ๓ รูป 

 
๕.  การยื่นใบสมัคร 
   ๕.๑ ผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร ถูกตองครบถวน   
            ๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานท่ี และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
            ๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรียบรอยตอเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 
๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.             
ณ หองธุรการ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)และในเวปไซตของทางโรงเรียน 

 
๗.วิธีการคัดเลือก                                                                                                                                 
           โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบุลบำรงุ) จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบขอเขียน  

สอบสัมภาษณ และประเมินประวัติและผลงาน  
 
๘. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลอืก                                                                                                    

             โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรงุ)  จะดำเนินการสอบขอเขียน ในวันท่ี   ๒๕  กันยายน  25๖๒  

ตามกำหนดการ ดังนี ้
 



 
 
 
 
 
           ภาค ก ความรอบรูและความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติการปฏิบัติของของวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)     

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันพุธ ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00  - ๑๐.๐๐ น. 

เวลา ๑๐.00  - ๑๑.๐๐ น. 

 
ความรอบรู 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติการ
ปฏิบัติของวิชาชีพคร ู

 
๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

            
           ภาค ข ความรอบรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)     

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันพุธ ท่ี ๒๕ กันยาน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๒.00  - ๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.00  - ๑๔.๐๐ น. 

 
ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

 

           ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหนงและวิชาชีพ   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)     

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันพุธ ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๕.00  - ๑๖.๐๐ น. 

 
ประเมินประวัติ ผลงาน 

สัมภาษณ 

 
๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

 
สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ หองโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรงุ)    

 
๙.  หลักเกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
          ๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกนัในแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวม
เทากัน จะจัดลำดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบในภาค ข มากกวาอยูในลำดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน
เทากันจะจัดลำดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบในภาค ก มากกวาอยูในลำดับท่ีดีกวา และหากยังไดคะแนน
ท้ังภาค ก และภาค ข เทากันจะจัดลำดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบสัมภาษณในภาค ค  มากกวาอยูใน

ลำดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันจะจัดลำดับท่ีโดยใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีทางโรงเรียน

แตงต้ังมา 
          ๙.๒ โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงลำดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน  25๖๒  ข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๒ ป นับต้ังแตวันท่ีประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมี



การสอบคัดเลือกในตำแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกต้ังแตวันท่ีประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกตำแหนงใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

           ๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตำแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 

           ๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง  

           ๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรบัการจางตามกำหนด 

 
 
 
 
๑๐.การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
          ๑๐.๑ การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกเปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ตำแหนง ครูผูสอน ครั้งแรกและใหมา
รายงานตัว  ตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู
ผานการคัดเลือก 
          ๑๐.๒ ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ตำแหนง ครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพือ่
จัดทำสัญญาจางตามกำหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชี
ผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
          ๑๐.๓ การจางลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
          ๑๐.๔ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจางอาจส่ัง
เลิกจางโดยไมตองแจงใหผูจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆท้ังส้ิน 
 
*** ทางโรงเรียนจะเรียกผูสอบข้ึนบัญชีไดมาดำเนินการทำสัญญาจางในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
  
  ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๙   กันยายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
                                                  
 

           (นางศิริลักษณ      ศรีวีระนุรัตน) 

                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว ทำหนาที่ครูผูสอน 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนจังหวดันนทบุร ี

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร ที่  ๙ กันยายน  ๒๕๖๒   

๒. รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่  ๑๐ ถึง วันจันทร ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒   

๓. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔. สอบขอเขียน ภาค ก  ภาค ข และภาค ค 

ภาค ก  ความรอบรูความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ            

ประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ภาค ข ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

ภาค ค ประเมินประวัติ ผลงาน  สัมภาษณ 

 

 

วันพุธที่   ๒๕  กันยายน  25๖๒   

๕. ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทรที่ ๓๐  กันยายน  25๖๒   

๖. การรายงานตัวสำหรับผูที่ผานการคัดเลือกใหมา

รายงานตัวและทำสัญญาจางเริ่มการปฏิบัติงาน 

วันศุกรที่ ๑  พฤศจิกายน  25๖๒   

 

 


