
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือก ต ำแหน่ง ครูชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

................................... 
 ด้วยโรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี  เขต ๒  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว             
ต ำแหน่ง ครูชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี)   จ ำนวน  1  อัตรำ จึงประกำศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ านวน 1 อัตรา) 
   (อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท  โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้ว 5% เดือนละ 750 บำท)      

  1.1 สำขำวิชำภำษำไทย 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้       
     ๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรี 
  ๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐำน    
ที่โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่ำงวันที่ 26 กรกฎำคม ๒๕๖๑ – 1 สิงหำคม 
๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ(Transcript)  ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง    จ ำนวน  1  ฉบับ 

      4.2  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง    จ ำนวน  1  ฉบับ 
             4.3  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง      จ ำนวน  1  ฉบับ 
              4.4  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู    จ ำนวน  1  ฉบับ 

      4.5  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.6  รูปถ่ำย ขนำด  1  นิ้ว  จ ำนวน  3  รูป  (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
       4.7  ใบรับรองแพทย์    

5.  การยื่นใบสมัคร 

 



  5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร    ให้
ถูกต้อง และครบถ้วน 

          5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

          5.3  ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
 
 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยใน วันที่ 2 สิงหำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร 
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

          7.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
         หลักสูตร และวิธีกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูชั่วครำว 
จำกเงินนอกงบประมำณ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี)   ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตรกำรสอบคัดเลือก
แนบท้ำยประกำศนี ้

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร จะด ำเนินกำรสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์ วันที่ ๓ สิงหำคม 2561 
สถำนที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 
09.00 น. – 12.00 น. 

 
 

13.00 น.  เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน 
 
1. สอบภำคปฏิบัติ 
    - น ำเสนอแผนจัดกำรเรียนรู้โดยกำรบรรยำย 
จ ำนวน 1 แผน/ 1 ชั่วโมง ใช้เวลำ 30 นำที 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 

50 
 

 
50 
 

 
 

รวม 100  

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
       9.1 ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่ำ       ร้อย
ละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ำกัน จะจัดล ำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบข้อเขียนมำกกว่ำ    อยู่ใน
ล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกันให้ใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้ง       
           9.2 จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ 9.1 เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูง     
ลงมำ ภำยในวันที่ 6 สิงหำคม 2561 นับตั้งแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก แต่หำกมีกำรสอบคัดเลือกในต ำแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือกครั้งใหม่    
และผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 



 (1)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 
                   (3)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด  

 10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
         10.1 จะด ำเนินกำรจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน  เรียง
ตำมล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับ จะได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง ในวันที่ 6 สิงหำคม 2561  
เวลำ 09.00 น.  ณ โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          10.2 ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ 
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี) ต้องไปรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว      เป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี)  ตำมก ำหนด  ถ้ำพ้น
เวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย  
            10.3 กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ (องค์กำรบริหำร    
ส่วนจังหวัดนนทบุรี) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/
พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำร
สมัครและสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำน
รำชกำร (คพร.) และองค์กรกลำงก ำหนด  ตำมล ำดับ 
                   10.4 ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำง หำกปรำกฏว่ำ    
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่ เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง  
อำจสั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
         10.5 ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     
       (นำยวิชัย  บ ำรุงศรี) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร 
 
 
 
 


