ประกาศ โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ( ำเอ าำเเเรดด(ัังหนวัดนนยุสรี(รำนัเงำนเตตือนนยีน
เำรศึเษำาระถมศึเษำนนยุสรี(เตต(๒(มีควำมาระรงค)ัะรัุรมัครุสคคลยันวไาเือน ััดั้ำงเา็นลูเั้ำงืันวครำว(
ตำแหนน่งครูผู้ร น(ัำนวน(๒( ัตรำโดยใื้เงทนรนัุรนสนน เงุาระมำ์( งค)เำรุรทหนำรงำนร่วนัังหนวัดนนยุสรี(
ำศยควำมตำมหนนังรอ รำนัเงำนค์ะเรรมเำรเำรศึเษำตันนือนนฐำน(ด่วนมำเยีน(ศธ(๐๔๐๐๙/๓๘๗๖(ลง
วันยีน(๑๕(มีนำคม๒๕๔๗(และคำรันงรำนัเงำนค์ะเรรมเำรเำรศึเษำตันนือนนฐำนยีน(๒๙/๒๕๔๖(รันง(์(วันยีน(๘(
เรเฎำคม(๒๕๔๖(เรอน งม ุ ำนำัาฎทุัตทรำืเำรแยนเเีนยวเัุลูเั้ำงืันวครำว(ตล ดเเ์ฑ)และวทธีเำรุรทเำรงำน
ุสคคล/ลูเั้ำงืันวครำวรำนัเงำนค์ะเรรมเำรศึเษำตันนือนนฐำน(ื.ศ.๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) (ัึงาระเำศรัุรมัครร ุคัดเลอ เุสคคลเา็นลูเั้ำงืันวครำว(
ตำแหนน่งครูผู้ร น(ดังนีน
(( ๑.ตาแหน่งที่ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ตำแหนน่ง
(ครูผู้ร น(ัำนวน((๒(( ัตรำ(
(รำตำ(
วทืำเ เอำษำไยย(/ค์ทตศำรตร)(/ ังเฤษ(/วทยยำศำรตร)
ค่ำต ุแยน
เงทนเดอ น(๘,๓๔๐(ุำย(ค่ำคร งืีื(๖,๖๖๐ุำย(รวม(๑๕,๐๐๐(ุำย
(ระยะเวลำเำรั้ำง
เา็นไาตำมรัญญำั้ำง(แุุาีต่ าี
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
(
(((((๒.๑((เา็นผู้มีคส์รมุัตทยันวไาตำมมำตรำ(๓๐(แหน่งืระรำืุัญญัตทระเุียุต้ำรำืเำรครูและ
ุสคลำเรยำงเำรศึเษำ(ื.ศ.(๒๕๔๗(และยีนแเ้ไตเืทนมเตทม(
ช๑ (มีรัญืำตทไยย
ช๒ (มี ำยสไม่ตนำเว่ำ(๑๘(าีุรทุูร์)
ช๓ (เา็นผู้เลอน มใรในเำราเคร งระุุาระืำธทาไตย ันมีืระมหนำเษัตรทย)ยรงเา็นืระ
าระมสตตำมรัฐธรรมนูญแหน่งรำื ์ำััเรไยย
ช๔ (ไม่เา็นผู้ดำรงตำแหนน่งยำงเำรเมอ ง(รมำืทเรอำย้ งถทนน(หนรอ ผูุ้รทหนำรย้ งถทนน
ช๕ ไม่เา็นคนไร้ควำมรำมำรถ(หนรอ ัทตฟั่นเฟื่ งไม่รมาระเ ุหนรอ เา็นโรคตำมยีนเำหนนดใน
เฎ(เ.ค.ศ
ช๖ ไม่ เ า็ น ผู้ ยู่ ใ นระหนว่ ำ งรัน ง ืั เ รำืเำร(ถู เ รัน ง ใหน้ เัำเรำืเำรไว้ เ่ นตำม
ืระรำืุัญญัตทนีนหนรอ ตำมเฎหนมำย อนน(หนรอ ถูเรันงืัเ(หนรอ ถูเเืทเถ นใุ นสญำตาระเ ุวทืำืีืตำมหนลัเเเ์ฑ)ยีน
เำหนนดในเฎหนมำย งค)เรวทืำืีืนันนๆ

ช๗ (ไม่เา็นผูุ้เืร่ งในศทลธรรม ันดี(รำหนรัุเำรเา็นผู้าระเ ุวทืำืีืครูและุสคลำเร
ยำงเำรศึเษำ
ช๘ (ไม่เา็นเรรมเำรุรทหนำรืรรคเำรเมอ งหนรอ เั้ำหนน้ำยีนในืรรคเำรเมอ ง
ช๙ (ไม่เา็นุสคคลล้มละลำย
(
ช๑๐ (ไม่เา็นผู้เคยต้ งโยษัำคสเโดยคำืทืำเษำถึง ยีนรสดใหน้ัำคสเ(เว้นแต่เา็นโยษรำหนรัุ
ควำมผทดยีนได้เระยำโดยาระมำยหนรอ ควำมผทดลหนสโยษ
ช๑๑ (ไม่เา็นผู้เคยถูเลงโยษใหน้ เ(าลด เหนรอ ไล่ เัำเรัฐวทรำหนเทั( งค)เำรมหนำืน
หนรอ หนน่วยงำน อนนต งรัฐ(หนรอ งค)เำรระหนว่ำงาระเยศ
ช๑๒ (ไม่ เ า็ น ผู้ เ คยถู เ ลงโยษใหน้ เ(าลด เหนรอ ไล่ เเืรำะเระย ำผท ด วท นั ย ตำม
ืระรำืุัญญัตทนีนหนรอ ตำมเฏหนมำย อนน
ช๑๓ (ไม่เคยเา็นผู้เคยเระยำเำรยสัรทตในเำรร ุเต้ำรัุรำืเำรหนรอ เต้ำาฎทุัตทง ำนใน
หนน่วยงำนต งรัฐ
๒.๒(คส์รมุัตทยีนใื้เฉืำะตำแหนน่ง
๒.๒.๑.เา็นผู้รำเรดัเำรศึเษำระดั ุารทญ ญำตรี ยำงเำรศึเษำ(หนรอ ยำง อนนยีน( เ.ค.ศ.เำหนนดเา็ น
คส์รมุัตทเฉืำะตำแหนน่งนีนตำมเลส่มวทืำ(หนรอ ยำงรำตำวทืำเ เ(ยีนเาิดรัุรมัคร
๒.๒.๒. มีใุาระเุวทืำืีืครู( หนรอ หนลัเฐำนยีนใื้แรดงในเำราระเ ุวทืำืีืครูตำมยีนคสรสรอำ เใหน้
เือน าฎทุัตทหนน้ำยีนร น
๒.๒.๓.(ไม่เา็นืระอทเษสรงฆ)(รำมเ์ร(ตำมคำรันงมหนำเถรรมำคม(เรอน งหน้ำมอทเษส(รำมเ์รเรียนวทืำืีื(
หนรอ ร ุแต่งตันหนรอ ร ุคัดเลอ เ ย่ำงคฤหนัรถ)( รันง(์(วันยีน(๑๗(มีนำคม(ื.ศ.(๒๕๓๘
๓.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
(((((((((((ใหน้ผู้าระรงค)ัะรมัครร ุแต่งตัน(รำมำรถต ใุรมัครด้วยตนเ งได้ยีน((์((โรงเรียนวัด
ตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ((หนมู่(๓(ตำุลุำงตะไนย)( ำเอ าำเเเรดด(ัังหนวัดนนยุสรี(ตันงแต่วันยีน(๓๑(ืฤษอำคม(
–วันยีน(๖(มทถสนำยน(๒๕๖๕(ระหนว่ำงเวลำ(๐๘.๓๐(น.–(๑๖.๓๐(น.ชไม่เว้นวันหนยสดรำืเำร(
(๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสาเนา
๔.๑.ารทญญำุัตร(หนรอ (หนนังรอ รัุร งคส์วสฒท
๔.๒.ใุแรดงผลเำรเรียน(ชTranscript ((ยีนระุสเลส่มวทืำเ เ(หนรอ ยำงรำตำเ เ
๔.๓.(ยะเุียนุ้ำนยีนมีือน ผู้รมัคร
๔.๔.(ุัตราระัำตัวาระืำืน
๔.๕.(รูาถ่ำยหนน้ำตรงไม่รวมหนมวเและไม่รวมแว่นตำดำถ่ำยครันงเดียวเัน(โดยถ่ำยไว้ไม่เเทน(
๖((เดอ น(ตนำด(๑.๕(x(๑(นทนว(ัำนวน((๓((รูา
๔.๖.(ใุรัุร งแืยย)(ซึนง เใหน้โดยรถำนืยำุำลต งรัฐ(ซึนง เใหน้ไม่เเทน(
๓๐(วัน((และแรดงว่ำไม่เา็นโรคยีนต้ งหน้ำมตำมเฎ(เ.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค(ื.ศ.(๒๕๔๙

๔.๗.ใุ นสญำตาระเ ุวทืำืีืครู(หนรอ หนลัเฐำนยีนใื้แรดงในเำราระเ ุวทืำืีืครูตำมยีน
คสรสรอำ เใหน้เือน าฎทุัตทหนน้ำยีนร น(ชถำมี (และยังไม่หนมด ำยส
๔.๘.ใุาระเำศนียุัตรุั์ยทต(ชเร์ีได้รัุวสฒทารทญญำตรีหนลัเรูตร(๔(าียีนศึเษำต่ ได้รัุวสฒท
าระเำศนียุัตรยีนมีหนลัเรูตรเำรศึเษำไม่น้ ยเว่ำ(๑(าี(ต่ ัำเารทญญำตรีหนลัเรูตร(๔(าี
๔.๙.(หนลัเฐำน อนนๆ(เื่น(หนนังรอ รำคัญเำรเาลีนยนือน (ือน รเสล(ยะเุียนรมรร(ชถ้ำมี
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
((((โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ัะาระเำศรำยือน ผู้มีรทยธท์เต้ำร ุแต่งตันอำยในวันยีน(
๗(มทถสนำยน(๒๕๖๕(์(หน้ ง ำนวยเำร(โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) หนรอ รำมำรถโยรร ุถำมได้ยีน
หนมำยเลตโยรศัืย)(๐๒-๕๐๑-๗๒๔๓/(๐๘๕-๕๐๘-๙๙๗๒((หนรอ ยำงFacebook
wattamnakq01@nonedu2.go.th
๖. วิธีสอบแข่งขัน
ร ุร น(และร ุรัมอำษ์)((
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
(((
(โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ัะดำเนทนเำรร ุร น(และร ุรัมอำษ์)((ใน
วันยีน((๘(มทถสนำยน(๒๕๖๕((เวลำ(๐๙.๐๐(น.(เา็นต้นไา(์((โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) (
๘. เกณฑ์การตัดสิน (
๘.๑.ผู้ร ุผ่ำนัะต้ งได้คะแนนรวมเัน(ไม่ตนำเว่ำร้ ยละ(๖๐(คะแนน(ถ้ำคะแนนเย่ำเัน
ถอ ว่ำผู้รมัครเ่ น ยู่ในลำดัุยีนดีเว่ำ
๙. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
๙.๑.โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) (ัะาระเำศผลเำรร ุแต่งตัน(อำยในวัน
ืฤหนัรุดียีน(๙((มทถสนำยน(๒๕๖๕((์((หน้ ง ำนวยเำรโรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ((หนรอ รำมำรถโยร
ร ุถำมได้ยีนหนมำยเลตโยรศัืย)(๐๒-๕๐๑-๗๒๔๓(/๐๘๕-๕๐๘-๙๙๗๒(หนรอ ยำงFacebook
wattamnakq01@nonedu2.go.th(โดยาระเำศเรียงตำมลำดัุยีนัำเผู้ร ุได้คะแนนรวมยสเอำคัำเมำเไาหนำน้ ย(
ในเร์ียีนผู้ร ุได้คะแนนรวมเย่ำเันใหน้ผู้ร ุได้คะแนนร ุร นมำเเว่ำเา็นผู้ ยู่ในลำดัุยีนดีเว่ำ(หนำเได้คะแนนร ุ
ร นเย่ำเัน(ใหน้ผู้ยีนได้รัุเลตาระัำตัวร ุเ่ นเา็นผู้ ยู่ในลำดัุยีนดีเว่ำ(เำรตัดรทนต งค์ะเรรมเำรรรรหนำถอ ว่ำเา็น
ยีนรทนนรสด(ัะเรียเร้ งรทยธทใดๆมทได้
๙.๒โรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์) ัะตึนนุัญืีผู้ได้ผ่ำนเเ์ฑ)เำรคัดเลอ เไว้มี
เำหนนด((๑(าีนัุแต่วันาระเำศตึนนุัญืีแต่หนำเมีเำรร ุคัดเลอ เในตำแหนน่งเดียวเันครันงใหนมุ่ัญืียีนได้รัุเลอ เครันง
เ่ นเา็น ันยเเลทเตันงแต่วันาระเำศเำรร ุคัดเลอ เครันงใหนม่
๑๐.การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ได้รัุเำรคัดเลอ เัะถูเยเเลทเเำรตึนนุัญืีในเร์ีหนนึนง(ดังนีน
๑) ผู้นันนได้รัุเำรั้ำงตำมตำแหนน่งยีนได้รัุเำรคัดเลอ เไาแล้ว
๒) ผู้นันนต รละรทยธท์เำรั้ำง
๓) ผู้นันนไม่มำรำยงำนตัวรัุเำรั้ำงตำมยีนเำหนนด
๑๑. การทาสัญญาจ้าง
๑๑.๑ระยะเวลำเำรั้ำง
-(ตันงแต่เรทนมั้ำง(ถึง(๓๐(เันยำยน(๒๕๖๕(และัะได้ต่ รัญญำในาีงุาระมำ์
ต่ ไา(เมอน ผ่ำนเำราระเมทนเำราฎทุัตทงำน

๑๑.๒.(เำรััดยำรัญญำั้ำงครันงแรเ(ัะยึดถอ าระเำศรำยือน ผู้ผ่ำนเำรคัดเลอ เเือน ััดยำ
รัญญำั้ำงเา็นลูเั้ำงืันวครำวรำยเดอ น(ตำแหนน่งครูผู้ร นครันงแรเ(และใหน้มำรำยงำนตัว(ตำมวันเวลำ(ยีนเำหนนดัึงเา็น
หนน้ำยีนต งผู้รมัครยีนต้ งรัุยรำุเำราระเำศผลเำรคัดเลอ เ
๑๑.๓.(ผู้ได้รัุเำรััดยำรัญญำั้ำงเา็นลูเั้ำงืันวครำวรำยเดอ นตำแหนน่งครูผู้ร น(ต้ ง
รำยงำนตัวเือน ััดยำรัญญำั้ำงตำมเำหนนด(ถ้ำื้นเวลำดังเล่ำวัะถอ ว่ำรละรทยธ)(และถูเเยเเลทเาระเำศรำยือน และ
เำรต้นุัญืีผู้ผ่ำนเำรคัดเลอ เเา็นเำรเฉืำะรำย
๑๑.๔.เำรั้ำงลูเั้ำงืันวครำวตำแหนน่งครูผู้ร นไม่มีต้ ผูเืันต่ เนอน งยีนัะนำไารู่เำรุรรัส
หนรอ ารัุเาลีนยนรถำนอำืเา็นลูเั้ำงาระัำ/ืนัเงำนรำืเำรหนรอ ต้ำรำืเำร
๑๑.๕.(ผู้ได้รัุเำรั้ำงาฎทุัตทหนน้ำยีนครูผู้ร น(ในเร์ีระหนว่ำงาีงุาระมำ์เำรั้ำงหนำเ
ารำเฎว่ำเา็นผู้ตำดคส์รมุัตทตำมยีนเำหนนด(หนรอ มีควำมรู้ควำมรำมำรถควำมาระืฤตทไม่เหนมำะรม(ผู้มี ำนำัในเำร
ั้ำง ำัรันงเลทเั้ำงโดยไม่ต้ งแั้งใหน้ผู้รัุั้ำงยรำุล่วงหนน้ำ(โดยไม่มีเงอน นไตและัะไม่มีรทยธทเรียเร้ งใดๆยันงรทนน
าระเำศ(์(วันยีน((๒๔(มทถสนำยน(ื.ศ.(๒๕๖๕
(

(ชนำงรสนยรี((ุสญืระลัเษ์)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ตำแหนน่งผู้ ำนวยโรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์)

าฎทยทนเำรดำเนทนเำรคัดเลอ เลูเัำงืันวครำว(ตำแหนน่ง(ครูผู้ร น
าีงุาระมำ์(ื.ศ.(๒๕๖๕
งุ งค)เำรุรทหนำรร่วนัังหนวัดนนยุสรี
ตำมาระเำศโรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์)
ลงวันยีน((๒๖(ธันวำคม((๒๕๖๔
---------------------------------------------------------------วันยีน(๒๔(ืฤษอำคม(๒๕๖๕(
วันยีน(๓๑(ืฤษอำคม(–(วันยีน(๖(มทถสนำยน(๒๕๖๕
วันยีน((๗(มทถสนำยน(๒๕๖๕
วันยีน((๘(มทถสนำยน(๒๕๖๕
วันยีน((๙(มทถสนำยน(๒๕๖๕

(าระเำศรัุรมัคร
รัุรมัคร(ชไม่เว้นวันหนยสดรำืเำร
าระเำศรำยือน ผู้มีรทยธท์ร ุ
ร ุร นและร ุรัมอำษ์)
าระเำศรำยือน ผู้ผ่ำนเำรร ุคัดเลอ เ

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

ตำรำงร ุคัดเลอ เลูเัำงืันวครำว(ตำแหนน่ง(ครูผู้ร น
าฎทยทนเำรดำเนทนเำรคัดเลอ เลูเัำงืันวครำว(ตำแหนน่ง(ครูผู้ร น
าีงุาระมำ์(ื.ศ.(๒๕๖๕
งุ งค)เำรุรทหนำรร่วนัังหนวัดนนยุสรี
แนุย้ำยาระเำศโรงเรียนวัดตำหนนัเเหนนอ (ชือนนวทยยำนสรร์)
ลงวันยีน((๒๔(ืฤษอำคม((๒๕๖๕

วัน/เวลำ

วทืำยีนร ุ

วันยีน((๘(มทถสนำยน(๒๕๖๕
เวลำ(๐๙.๐๐(–((๑๐.๓๐(น.

ร ุร น

เวลำ(๑๐.๓๐(–((๑๒.๐๐(น.

ร ุรัมอำษ์)

คะแนนเตดม(
๑๐๐(คะแนน
๕๐(คะแนน
๕๐(คะแนน

หนมำยเหนตส

