
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  จังหวัดนนทบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒      

มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี  
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๑  อัตรำ  ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติ
รำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงชั่วครำว และเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไป  ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ด่วนที่สุด  ศธ ๐๔๐๗๗/
๓๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฏำคม ๒๕๖๐  จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
งบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี  ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

      - สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์   จ านวน ๑ อัตรา      

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.  ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครู  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด          
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

      ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ       
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 2.5  มีความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
    

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
ต าบลขุนศรี   อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๒-9  พฤษภาคม  ๒๕61  เวลา  09.00-16.00 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

     ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

      ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

                ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม 
            ตำม กฎ ก.ค.ศ  ว่ำด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ ำนวน  ๑  ฉบับ   

      4.8  ค่าสมัครสอบ  จ านวน  200  บาท  ( สองร้อยบาทถ้วน ) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์      
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่ 9  พฤษภาคม  ๒๕61  ณ ห้องธุรการ           
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  http://www.watklongkhunsrischool.com   
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-0541764 

         ๗.  วิธีการคัดเลือก 

     ท าการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติการสอน    และสอบสัมภาษณ์ 

 

         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

     โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   จะด าเนิ นการสอบข้อ เขี ยน  และสอบปฏิ บั ติ การสอน   ใน วันที่                           
๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

    ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากสอบข้อเขียน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยัง
ไดค้ะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง    
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    ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่   ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๑  โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

          -  วันที่  1๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รายงานตัว  ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแ หน่งครูผู้สอนครั้งแรก               
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ             
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็น    ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

 

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้       
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

                 
                                                           (นางสาวสายใจ    พุ่มถาวร) 
                                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรการคัดเลือก 

------------------------------------------ 

สอบข้อเขียน    ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน   100  คะแนน ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ( 50  คะแนน) 

1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1.2  นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

1.3   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4  วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

1.5  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.5.2  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

1.5.3  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

1.5.4  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   ( 50 คะแนน) 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 

   2.1   หลักการศึกษา 

2.2   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2.3   การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.4   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.5   สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

2.6   การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   การสอบปฏิบัติการสอน  50   คะแนน 

    การสอบสัมภาษณ์        50   คะแนน 

  ก าหนดการสอบ 
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  09.00 น. – 11.00  น. 
 
13.00 น.  เป็นต้นไป 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
09.00 น. – 11.00  น. 
 

สอบข้อเขียน 
   1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  
สอบปฏิบัติการสอน 

สอบสัมภาษณ์    
  

 
50 
50 
๕๐ 
๕๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ 

 



 

ก าหนดการรับสมัครบคุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 2    
................................................................................ 

 

วันที่  25 เมษายน - 1  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ประกาศรับสมัคร 

วันที่  2 - 9   พฤษภาคม  ๒๕๖๑    รับสมัคร  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

( ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 

วันที่  ๙  พฤษภาคม    ๒๕๖๑     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่  10  พฤษภาคม    ๒๕๖๑     ภาคเช้าสอบข้อเขียน  และภาคบ่ายสอบปฏิบัติการสอน 

วันที่  10  พฤษภาคม    ๒๕๖๑     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

วันที่  11  พฤษภาคม    ๒๕๖๑     สอบสัมภาษณ์ 

วันที่  11  พฤษภาคม    ๒๕๖๑   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

วันที่  15  พฤษภาคม    ๒๕๖๑     รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

   

.............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

…………………………………………………………. 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ.................................................................. นามสกุล................................ .................................................. 

สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ ........................... 

เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อายุ............................ปี 

สถานภาพ  ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่าร้าง  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ............................ ......... 

.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ............... ........... 

ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน........................... .......ต าบล............................................. 

อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ........................ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 

มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  

2. ประวัติการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................  

ได้รับวุฒิการศึกษา..................................................................วิชาเอก........................................................ 

มีความสามารถพิเศษ คือ.................................................................................................................... ....... 

......................................................................................................... ........................................................... 

3. ประวัติการท างาน 

 1. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง............................... .................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก..................................................................................   

2. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง............................... .................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก............................................................. ..................... 

3. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง....... ............................................ 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก............................................................. ..................... 

 

 

 



 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ◯ ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

 ◯ ส าเนาบัตรประชาชน ◯ ใบรับรองแพทย์ 

 ◯ ส าเนาทะเบียนบ้าน ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ◯ ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  

 ◯ อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

    

 
                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  และข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบ
ตำมประกำศเพ่ือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตำมประกำศของโรงเรียนวัดคลองขุนศรีทุกประกำร   หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ตรงตำม
ประกำศรับสมัครให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้และข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 

          (..................................................) 

                   ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 

   ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร 

      (.................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... ............................ 

 

 

 

 

 

 

 


