
 
ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
……………………………………….. 

 
ด้วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน จ้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ( อบจ.) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๔๑๕ / ว๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนองบประมาณ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค ๐๔๑๕/๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๓/๒๕๕๖ 
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้
จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
จ านวน  ๒  ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
1.1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
1.2  วิชาเอกภาษาไทย  
1.3  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
1.4  วิชาเอกอ่ืนๆ      

2. เงื่อนไขการจ้าง 
2.1   อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาทและเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
2.2   ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



2) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครู  

3) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 2546 (ที่ยังไม่หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย  

4) ไม่เป็นนักบวช 

5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

6) มีความประพฤติดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้ 

7) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีแพ่ง 
4. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้องธุรการ  ชั้น 2 อาคารสแปนชั่น โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562    
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน าไปย่ืนในวันรับสมัคร 
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับส าเนาอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 

ด้วยตนเอง ดังนี้ 

1) ใบสมัคร 

2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน  

3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546 ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย 

4) บัตรประจ าตัวประชาชน  

5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด าขนาด 1x 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 
เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  2 รูป 

7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรสฯลฯ (ถ้ามี)  
6. การสมัคร 

6.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด และ 
ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

6.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
7. วิธีการคัดเลือก  

7.1  สอบสัมภาษณ์ และดู Portfolio  50 คะแนน 
       7.2  สอบการทดลองสอน  50  คะแนน 



8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
- วันที่ 26 ธันวาคม  2562  เวลา 09.00น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
 - เวลา  09.00 น. – 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 - เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป สอบทดลองสอน 
- สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลข 02 5033361 , 0876854344 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม  2562  ห้องธุรการ  ชั้น 2 อาคารสแปนชั่น โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และทาง 
www.phasuk.ac.th  

11.  การรายงานตัวและการท าสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาท าสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง  ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้องธุรการ 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภายใน วันที่ 2 - 3  มกราคม 2563 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน         
 
 
 
                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่ 11 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                                       
 
                                                                                       (นางผุสดี  หวายน า ) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


