
 

ประกาศโรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ ารงุ) 
 เรื่อง  รบัสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราว ท าหน้าท่ีครผูู้สอน 

**************************** 
         ดว้ยโรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกียรต(ิพบิูลบ ำรุง) ต ำบลบำงศรเีมอืง อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี จงัหวดั
นนทบุรี  สงักดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนนทบุรี  เขต ๑ ประสงค์จะรบัสมคัรบุคคล เพื่อจดัจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงชัว่ครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน ๑ อตัรำ โดยใช้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนขององคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดันนทบุร ี
                  อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๓๑   ลงวันที่   ๒๖  เมษายน  
๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  
กค 0415/ว 23  ลงวนัที ่  20  มนีำคม   2546  เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและได้รับมอบ
อำนาจจากเลขาธิการ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ ำรุง) จึงประกำศรบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำง
ชัว่ครำว ต ำแหน่งครูผูส้อน  ดงันี้ 

1. ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน                                                                                                                  
       ช่ือต าแหน่ง             ครูผูส้อน                                                                     
       สาขาวิชาเอก                    วชิำเอกสงัคมศกึษำ  
       จ านวน                           ๑ อตัรำ  
       ค่าตอบแทน                      เงนิเดอืน ๘,๓๔๐ บำท และค่ำครองชพี ๖,๖๖๐ บำท   รวม ๑๕,๐๐๐  
บำท 
       ระยะเวลาการจ้าง               เป็นไปแบบสญัญำจำ้ง  แบบปีต่อปี  
       ขอบข่ายงาน                    ๑) วเิครำะห์หลกัสูตรจดัท ำหลกัสูตร จดัท ำแผนกำรเรยีนรู ้วดัและ
ประเมนิผล 
                                               วำงแผนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู้ 
                                            ๒) จดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีำรที่ 
                                               หลำกหลำยโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 
                                            ๓) จดักำรอบรมสัง่สอนและจดักจิกรรมเพื่อพฒันำผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะ 
                                                ทีพ่งึประสงค ์
                                            ๔) ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 



                                            ๕) ปฏบิตังิำนอื่นตำมทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย 
 
๒.คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือก  เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ ดงันี้ 
         ๒.๑ เป็นผู้มคีุณสมบตัิทัว่ไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศกึษำ  พ.ศ.๒๕๔๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
         ๒.๒ เป็นผู้ได้รบัวุฒปิริญญำตรทีำงกำรศกึษำ หรือปริญญำตรีสำขำอื่น ตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก ำหนด  
ส ำหรบัผูส้มคัรทีม่วุีฒปิรญิญำตรีสำขำอื่น จะต้องมคีวำมรูพ้ ืน้ฐำนทำงวชิำชพีครูตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก ำหนด  
หรือหนังสอืรบัรองคุณวุฒทิี่สภำมหำวิทยำลยัอนุมตัิแล้ว และใบรำยงำนผลกำรจบกำรศึกษำ(Transcript) 
ส ำเรจ็กำรศกึษำ 
         ๒.๓ เป็นผูม้ใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญตัสิภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให ้
          ๒.๔ ไม่เป็นพระภกิษุ หรอืสำมเณร นักพรต นักบวช 
 
 ๓. วนั  เวลา และสถานท่ีรบัสมคัรสอบคดัเลือก 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลอืก  ใหข้อรบัสมคัรและยื่นใบสมคัรได ้ณ หอ้งธุรกำร  โรงเรยีนวดัเฉลมิ
พระเกยีรต(ิพบิูลบ ำรุง)  ต ำบลบำงศรเีมอืง อ ำเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี 
ตัง้แต่ วนัท่ี  ๑๐ – ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ในเวลำรำชกำร(ตัง้แต่  08.30 – 16.30  น.)  
 
๔. หลกัฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
            ๔.๑ ส ำเนำปรญิญำบตัรหนังสอืรบัรองคุณวุฒทิี่สภำมหำวิทยำลยัอนุมตัแิลว้ และใบรำยงำนผล
กำรศกึษำ (Transcript)  ซึ่งแสดงสำขำวชิำทีจ่ะสมคัร พรอ้มฉบบัจรงิ                       จ ำนวน  ๑  ฉบบั    
            ๔.๒ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีครู            จ ำนวน  ๑  ฉบบั    
            ๔.๓  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มฉบบัจรงิ                   จ ำนวน  ๑  ฉบบั   
            ๔.๔  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  พรอ้มฉบบัจรงิ                               จ ำนวน  ๑  ฉบบั   
            ๔.๕ หลกัฐำนกำรเปลีย่นชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ำม)ี                             จ ำนวน  ๑  ฉบบั   
            ๔.๖ ใบรบัรองแพทย ์                                                       จ ำนวน ๑  ฉบบั   
            ๔.๗ รูปถ่ำย ขนำด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ำยไวไ้ม่เกนิ ๖ เดือน)                    จ ำนวน  ๓ รูป 
 
๕.  กำรยื่นใบสมคัร 
   ๕.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร ถูกต้อง
ครบถ้วน   
            ๕.๒ ผูส้มคัรต้องแจง้สถำนที ่และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ำมำรถตดิต่อได้ 
            ๕.๓ ผูส้มคัรต้องลงลำยมอืชื่อในใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยต่อเจำ้หน้ำทีร่บัสมคัร 
 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคดัเลือก 



  ประกำศรำยชื่อผูม้สีทิธเิข้ำสอบคดัเลอืก ภำยในวนัท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๓๐ น.             
ณ หอ้งธุรกำร  โรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกยีรต(ิพบิูลบ ำรุง)และในเวปไซต์ของทำงโรงเรยีน 
 
๗.วิธีการคดัเลือก                                                                                                                                 
           โรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกยีรต(ิพบิุลบ ำรุง) จะด ำเนินกำรสอบคดัเลอืกบุคคลโดยกำรสอบขอ้เขยีน  
สอบสมัภำษณ์ และประเมนิประวตัแิละผลงำน  
 
๘. วนั  เวลา  และสถานท่ีสอบคดัเลือก                                                                                                    
             โรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกยีรต(ิพบิูลบ ำรุง)  จะด ำเนินกำรสอบขอ้เขยีน ในวนัท่ี   ๒๘  ตุลาคม  25
๖๒  และสอบสมัภำษณ์ ในวนัท่ี   ๒๙  ตุลาคม  25๖๒  ตำมก ำหนดกำร ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
           ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความประพฤติการปฏิบติัของของ
วิชาชีพคร ู 
(คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)     

วนั/เวลำ วชิำทีส่อบ คะแนนเตม็ หมำยเหตุ 
วนัจนัทร ์ที ่๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ 09.00  - ๑๐.๐๐ น. 

เวลำ ๑๐.00  - ๑๑.๐๐ น. 

 
ควำมรอบรู ้

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัควำมประพฤติ
กำรปฏบิตัขิองวชิำชพีครู 

 
๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

            
           ภาค ข ความรอบรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)     

วนั/เวลำ วชิำทีส่อบ คะแนนเตม็ หมำยเหตุ 
วนัจนัทร ์ที ่๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๒.00  - ๑๓.๐๐ น. 

เวลำ ๑๓.00  - ๑๔.๐๐ น. 

 
ควำมรูค้วำมสำมำรถเกี่ยวกบัวชิำ

กำรศกึษำ 

ควำมรูค้วำมสำมำรถเกี่ยวกบัวชิำเอก 

 
๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

 
           ภาค ค ความเหมาะสมกบัต าแหน่งและวิชาชีพ   (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)     

วนั/เวลำ ประเมนิควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง คะแนนเตม็ หมำยเหตุ 
วนัองัคำร ที ่๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๒    



เวลำ ๙.00  - ๑๒.๐๐ น. ประเมนิประวตั ิผลงำน 

สมัภำษณ์ 

๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน 
 
สถานท่ีสอบคดัเลือก ณ ห้องโสตทศันูปกรณ์ โรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกยีรต(ิพบิูลบ ำรุง)    
 
๙.  หลกัเกณฑ์การตดัสินการข้ึนบญัชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคดัเลือก 
          ๙.๑ ผูส้อบผ่ำนจะต้องไดค้ะแนนรวมกนัในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ ๖๐  ในกรณีทีม่ผูีไ้ดค้ะแนน
รวมเท่ำกนั จะจดัล ำดบัทีโ่ดยใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนผลกำรสอบในภำค ข มำกกว่ำอยู่ในล ำดบัทีด่กีว่ำ หำกยงัได้
คะแนนเท่ำกนัจะจดัล ำดบัทีโ่ดยใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนผลกำรสอบในภำค ก มำกกว่ำอยู่ในล ำดบัทีด่กีว่ำ และหำก
ยงัไดค้ะแนนทัง้ภำค ก และภำค ข เท่ำกนัจะจดัล ำดบัทีโ่ดยใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนผลกำรสอบสมัภำษณ์ในภำค ค  
มำกกว่ำอยู่ในล ำดบัทีด่กีว่ำ หำกยงัไดค้ะแนนเท่ำกนัจะจดัล ำดบัทีโ่ดยใชว้ธิกีำรสุ่ม(จบัสลำก)โดย
คณะกรรมกำรทีท่ำงโรงเรยีนแต่งตัง้มำ 
          ๙.๒ โรงเรยีนจะประกำศรำยชื่อผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกตำมขอ้ ๙.๑ เรยีงล ำดบัจำกผู้ทีไ่ดค้ะแนนรวมสูง
ลงมำ  ภำยในวนัท่ี ๓๐  ตุลาคม  25๖๒  ขึน้บญัชไีวไ้ม่เกนิ ๒ ปี นับตัง้แต่วนัทีป่ระกำศผลกำรสอบ
คดัเลอืก แต่หำกมกีำรสอบคดัเลอืกในต ำแหน่งเดยีวกนัครัง้ใหม่ บญัชผูีไ้ดร้บักำรคดัเลอืกครัง้ก่อนเป็นอนั
ยกเลกิตัง้แต่วนัทีป่ระกำศผลกำรสอบคดัเลอืกต ำแหน่งใหม่และผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกจะถูกยกเลกิกำรขึน้บญัชี
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงันี้ 
           ๑) ผูน้ัน้ไดร้บักำรจำ้งตำมต ำแหน่งทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกไปแลว้ 
           ๒) ผูน้ัน้ขอสละสทิธิใ์นกำรจำ้ง  
           ๓) ผูน้ัน้ไม่มำรำยงำนตวัรบักำรจำ้งตำมก ำหนด 
 
 
 
 
๑๐.การจดัท าสญัญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
          ๑๐.๑ กำรจดัท ำสญัญำจำ้งครัง้แรก จะยดึประกำศรำยชื่อและกำรขึน้บญัชผูีผ่้ำนกำรสอบคดัเลอืก
เป็นหนังสอืเรยีกตวัผูม้สีทิธิม์ำจดัท ำสญัญำจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำวรำยเดอืน ต ำแหน่ง ครูผูส้อน ครัง้แรกและ
ใหม้ำรำยงำนตวั  ตำมวนัเวลำทีก่ ำหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมคัรท่ีจะต้องรบัทราบประกาศรายช่ือ 
และการข้ึนบญัชีผู้ผ่านการคดัเลือก 
          ๑๐.๒ ผูไ้ดร้บักำรจดัท ำสญัญำจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง ครูผูส้อน ต้องไปรำยงำน
ตวัเพื่อจดัท ำสญัญำจำ้งตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดงักล่ำวจะถอืว่ำสละสทิธิ ์และถูกยกเลกิประกำศรำยชื่อ และ
กำรขึน้บญัชผูีผ่้ำนกำรคดัเลอืกเป็นกำรเฉพำะรำย 
          ๑๐.๓ กำรจำ้งลูกจำ้งชัว่ครำว ต ำแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มขีอ้ผูกพนัต่อเนื่องทีจ่ะน ำไปสู่กำรบรรจุหรอื
ปรบัเปลีย่นสถำนภำพเป็นลูกจำ้งประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรอืขำ้รำชกำร 
          ๑๐.๔ ผูไ้ดร้บักำรจำ้งปฏบิตัหิน้ำทีค่รูผูส้อน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจำ้ง หำกปรำกฏว่ำ
เป็นผูข้ำดคุณสมบตัติำมทีก่ ำหนด หรอืมคีวำมรูค้วำมสำมำรถควำมประพฤตไิม่เหมำะสม ผูม้อี ำนำจในกำร
จำ้งอำจสัง่เลกิจำ้งโดยไม่ต้องแจง้ใหผู้จ้ำ้งทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มเีงื่อนไขและจะไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใดๆทัง้สิน้ 



 
*** ทำงโรงเรยีนจะเรยีกผูส้อบขึน้บญัชไีด้มำด ำเนินกำรท ำสญัญำจำ้งในวนัที ่๑ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 
 
  
  ประกำศ     ณ     วนัที ่  ๙   ตุลำคม   พุทธศกัรำช  ๒๕๖๒ 
 
                                                  
 

           (นำงศริลิกัษณ์      ศรวีรีะนุรตัน์) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวดัเฉลมิพระเกยีรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลเพือ่จ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
งบประมาณจากเงินอดุหนุนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวนัพุธ ที ่ ๙ ตุลำคม  ๒๕๖๒   

๒. รับสมัครคัดเลือก วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ ถงึ วนัพฤหสับด ี๒๔ ตุลำคม  

๒๕๖๒   



๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภำยในวนัศุกร์ที ่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

๔. สอบข้อเขียน ภาค ก  ภาค ข และภาค ค 
ภาค ก  ควำมรอบรูค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัควำม            
ประพฤตกิำรปฏบิตัขิองวชิำชพีครู 

ภาค ข ควำมรูค้วำมสำมำรถเกี่ยวกบัวชิำกำรศกึษำ  
ควำมรูค้วำมสำมำรถเกี่ยวกบัวชิำเอก 

 

 

วนัจนัทรท์ี ่  ๒๘  ตุลำคม  25๖๒   

ภาค ค ประเมนิประวตั ิผลงำน  สมัภำษณ์ วนัองัคำรที ่  ๒๙  ตุลำคม  25๖๒   

๕. ประกาศผลการคัดเลือก วนัพุธที ่๓๐  ตุลำคม  25๖๒   

๖. การรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มา

รายงานตัว 

วนัพฤหสับดทีี ่๓๑  ตุลำคม  25๖๒   

๗. ทำสัญญาจ้างเริ่มการปฏิบัติงาน วนัศุกรท์ี ่๑  พฤศจกิำยน  25๖๒   

 

 


