
 

ประกาศโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 
 เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

**************************** 
         ด้วยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
                  อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๓๑   ลงวันท่ี   ๒๖  เมษายน  
๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  
กค 0415/ว 23  ลงวันท่ี   20  มีนาคม   2546  เรื่อง การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณและได้รับ
มอบอำนาจจากเลขาธิการ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งครูผู้สอน  ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน                                                                                                                  
       ชื่อตำแหน่ง             ครูผู้สอน                                                                     
       สาขาวิชาเอก                    วิชาเอกคณิตศาสตร์  
       จำนวน                           ๑ อัตรา  
       ค่าตอบแทน                      เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท   รวม ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ระยะเวลาการจ้าง               เป็นไปแบบสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี  
       ขอบข่ายงาน                    ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให ้           
                                                ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
                                            ๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
                                                วิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                            ๓) จัดการอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
                                                ท่ีพึงประสงค์ 
                                            ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                            ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๒.คุณสมบัติของผูมี้สิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
         ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
         ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด  สำหรับ
ผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการจบการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 



         ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนัง สือรับรองสิทธิได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
          ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 ๓. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระ
เกียรต ิ(พิบลูบำรุง)  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
ต้ังแต่ วันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ –  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ในเวลาราชการ (ต้ังแต่  08.30 – 16.30  น.)  
 
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง                  จำนวน  ๑  ฉบับ    
            ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             จำนวน  ๑  ฉบับ    
            ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง                    จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง                                จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล (ถ้ามี)                              จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๖ ใบรับรองแพทย์                                                         จำนวน  ๑  ฉบับ   
            ๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)                        จำนวน  ๓  รูป 
 
๕.  การยื่นใบสมัคร 
   ๕.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ถกูต้องครบถ้วน   
            ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ี และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
            ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.             
ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) และเว็บไซต์ http://chalermschool.ac.th/ 
 
๗.วิธีการคัดเลือก                                                                                                                                 
           โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบุลบำรุง) จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน  
สอบสัมภาษณ์ และประเมินประวัติและผลงาน  
 
๘. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก                                                                                                    
           โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)  จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน  
ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  256๕  ตามกำหนดการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

http://chalermschool.ac.th/


           ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)     

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐0  -  ๑๖.๐๐ น. 

 
ประเมินประวัติ ผลงาน 

-ประสบการณ์ในการสอน  
-ผลงานนักเรียนที่เคยพัฒนา 
-ผลงานของตนเอง 
-ความสามารถพิเศษ 
-การพัฒนาตนเอง 

สัมภาษณ์ 
-ประวัติการศึกษา 
-การประกอบคุณความดี 
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
-เจตคติและอุดมการณ์ 
-การมีปฏิภาณไหวพริบ 

ทดลองสอน 

 
๒๐ คะแนน 

 
 
 
 
 

๕๐ คะแนน 
 
 
 
 

๓๐ คะแนน 

 

 
สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    
 
๙.  หลักเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
          ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบในภาค ข มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันจะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า และหากยังได้คะแนน
ท้ังภาค ก และภาค ข เท่ากันจะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ในภาค ค  มากกว่าอยูใ่น
ลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับท่ีโดยใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีทางโรงเรียน
แต่งต้ังมา 
          ๙.๒ โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  25๖๕  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หาก
มีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันท่ีประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
           ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
           ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
           ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 
๑๐.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
          ๑๐.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว  ตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบประกาศรายชือ่ และการข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือก 



          ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึน้บัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
          ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
          ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปงีบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจส่ัง
เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 
 
  
  ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๒๙  เมษายน  พทุธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
                                                  
 
 
                            (นางคมคาย  น้อยสิทธิ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕   

๒. รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๒  - วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

๔. สอบสัมภาษณ์และทดลองสอน วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

6. ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
7. การรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้
มารายงานตัว 

วันอังคารที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

8. ทำสัญญาจ้างเริ่มการปฏิบัติงาน วันพุธที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือวันเปิดเรียน 
 

 


