
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย�มพร�อมอุปถัมภ�) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป$นลูกจ�างชั่วคราวทาํหน�าที่ครูผู�สอน 

********************* 
ด�วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย�มพร�อมอุปถัมภ�) ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี    

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ�างเป$น
ลูกจ�างชั่วคราว ตําแหน2งครูผู�สอน จํานวน 1 อัตรา โดยใช�งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค�การบริหารส2วน 
จังหวัดนนทบุรี 

อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด2วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  
ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ 
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เร่ืองมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ�างชั่วคราว ตลอดจนหลักเกณฑ� และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ�างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗และหนังสือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04076/496 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป$นลูกจ�างชั่วคราว ตําแหน2งครูผู�สอน  ดังน้ี 

๑. ช่ือตําแหน�ง และรายละเอียดการจ�าง 
ช่ือตําแหน�ง ครูผู�สอน 
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย  
จํานวน 1 อัตรา 
ค�าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค2าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท 
ระยะเวลาจ�าง เป$นไปตามสัญญาจ�าง แบบปSต2อปS 
ขอบข�ายงาน 1) วิเคราะห�หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู�และส2งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วยวิธีการที่หลากหลาย  
 โดยเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 
3) จัดการอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช2วยเหลือนักเรียน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป$นผู�มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๒.๑  เป$นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห2งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒  เป$นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
สําหรับผู�สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต�องมีความรู�พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป$นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห2งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให�หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให� 
  ๒.๔  ไม2เป$นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
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๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู�ประสงค�จะสมัครสอบคัดเลือก ให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได�  ณ ห�องธุรการ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก  ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต�วันที่  9 – 16 พฤษภาคม ๒๕61 
ในเวลาราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู�สมัครสอบจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร�อมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ�ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถ2าย ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๑  รูป (ถ2ายไม2เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย�    

๕.  การย่ืนใบสมัคร 
๕.๑  ผู�สมัครจะต�องรับและยื่นใบสมัครสอบด�วยตนเองและต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�

ถูกต�องและครบถ�วน 
๕.๒  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานท่ีที่สามารถติดต2อได�ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ2ายของการ

ไปรษณีย�ไว�ในใบสมัครและเบอร�โทรศัพท�ท่ีติดต2อได�แน2นอน 
๕.๓  ผู�สมัครต�องลงลายมือชื่อในใบสมัครให�เรียบร�อยต2อหน�าเจ�าหน�าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  17 พฤษภาคม 2561 ณ ห�องธุรการ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก เลขที่ 134 หมู2ที่ 3 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และทาง 
www.watbangkrainorkschool.ac.th 

๗. วิธีการคัดเลือก 
การสอบสัมภาษณ� สอบปฏิบัติการสอน และวิธีการอ่ืนๆ ตามที่เห็นเหมาะสม

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย�มพร�อมอุปถัมถ�) จะดําเนินการสอบสัมภาษณ� และสอบปฏิบัติการสอน 

ในวันที่  21 พฤษภาคม 2561  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปCนต�นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

๙.  เกณฑGการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู�สอบผ2านจะต�องได�คะแนนรวมกันไม2น�อยกว2าร�อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู�ได�คะแนนรวม

เท2ากัน จะจัดลําดับท่ีโดยให�ผู�ที่ได�คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว2าอยู2ในลําดับท่ีดีกว2า หากยังได�คะแนน
เท2ากันจะใช�วิธีการสุ2ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต2งตั้ง       

๙.๒  ประกาศรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกตามข�อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู�ได�คะแนนรวมสูง  ลงมา 
ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕61 ข้ึนบัญชีไว�ไม2เกิน ๑ ปS  นับตั้งแต2ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
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แต2หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหน2งเดียวกันคร้ังใหม2 บัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกคร้ังก2อนเป$นอันยกเลิกตั้งแต2วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกคร้ังใหม2และผู�ได�รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี  

(๑)  ผู�นั้นได�รับการจ�างตามตาํแหน2งที่ได�รับการคัดเลือกไปแล�ว 
(๒)  ผู�นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ�าง 
 (๓)  ผู�นั้นไม2มารายงานตัวรับการจ�างตามกําหนด 

๑๐.  การจัดทําสญัญาจ�างผู�ผ�านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ�าง 
๑๐.๑  กําหนดเวลาการดาํเนนิการรายงานตัวและจัดทําสญัญาจ�าง 

-  วันท่ี  24  พฤษภาคม  2561  รายงานตวัทําสัญญาจ�าง 
-  วันท่ี  1  มิถุนายน  2561  เริ่มปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจ�างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู�ผ2านการสอบ
คัดเลือก เป$นหนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ�างเป$นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอนคร้ังแรก 
และให�มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปCนหน�าที่ของผู�สมัครที่ต�องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึน
บัญชีผู�ผ�านการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู�ได�รับการจัดทําสัญญาจ�างเป$นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอน ต�องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ�างตามกําหนด  ถ�าพ�นเวลาดังกล2าวจะถือว2าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ข้ึนบัญชีผู�ผ2านการคัดเลือกเป$นการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจ�างลูกจ�างชั่วคราวตําแหน2ง ครูผู�สอน ไม2มีข�อผูกพันต2อเนื่องที่จะนําไปสู2การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป$นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการ 

๑๐.๕ ผู�ได�รับการจ�างปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน ในกรณีระหว2างปSงบประมาณการจ�างหากปรากฏว2า
เป$นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู�ความสามารถความประพฤติไม2เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�าง 
อาจส่ังเลิกจ�าง  โดยไม2ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล2วงหน�า  โดยไม2มีเงื่อนไขและจะไม2มีสิทธิเรียกร�องใดๆทั้งสิ้น

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปCนที่ส้ินสุด ผู�สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค�านไม�ได�
ไม�ว�ากรณีใดๆ  

จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 

        (นางสาลินี   สุขศิริ) 
 ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย�มพร�อมอุปถัมถ�) 
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ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกเพือ่จ�างเปCนลกูจ�างชัว่คราวรายเดือน 
ตำแหน�งครูผู�สอน (ภาษาไทย) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย�มพร�อมอุปถมัภG) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๑ 

******************************** 
วันที่ ๒ – 8 พฤษภาคม ๒๕๖๑  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  
วันที่ ๙ – ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับสมัคร (ในเวลาราชการ) 
วันที่ ๑7 พฤษภาคม ๒๕๖๑  ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สอบคัดเลือก 
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  24 พฤษภาคม  2561  รายงานตัวและทำสัญญาจ�าง 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เร่ิมปฏิบัติงาน 
 


