
 
  

 

 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

***************************** 

 

    ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน ๒ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี  

  อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง

ช่ัวคราว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

  ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

  สาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร ์และวิทยาศาสตร์ 

  จ านวน   ๒  อัตรา  

  ค่าตอบแทน  เงินเดือน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ระยะเวลาการจ้าง  เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี 

  ขอบข่ายงาน  ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน  

        เกิดการเรียนรู้ 

     ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                           

        ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ๓) จัดการอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

        ท่ีพึงประสงค์ 

     ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

/๒. คุณสมบัติ... 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4_3OVoU0-xxSgM&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sanom.go.th/webboardsanom/index.php?topic=10.0&ei=QAaaUc7dM8qErgfe9IHQCQ&psig=AFQjCNEID7ZJbMwTeNjbEwUcgwISeTOvdA&ust=1369135040921661


-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑ สัญชาติไทย 

 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 

 ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                       

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                         

ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรค                                           

ในการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคในการเมือง 

  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความคิดทางอาญา เว้นแต่โทษ 

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความคิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจ                  

ของสังคม 

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ  

 ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

 

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

 ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. ก าหนด หรือ ก.ค.ศ. 

 ๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

 ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนด 
 

๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏบิัติงานเก่ียวกับ 

 ๔.๑ ท าหน้าท่ีครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและพัฒนาชุมชน 

 ๔.๒ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕. การรับสมัคร 

๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 

   ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ติดต่อขอรับ

ใบสมัครได้ท่ีห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ต าบลบางกร่าง   อ าเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 

 

/๕.๒ วัน เวลา และ... 



-๓- 
 

๕.๒ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  

ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ถึง วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๕  ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  

 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)                 จ านวน    ๒ รูป 

๖.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

      การศึกษา  (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน    ๑ ฉบับ 

  ๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       พร้อมฉบับจริง    จ านวน    ๑ ฉบับ 

 ๖.๔ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง    จ านวน     ๑     ฉบับ 

  ๖.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  

       ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙      จ านวน    ๑ ฉบับ 

  ๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล  (ถ้ามี)  จ านวน     ๑ ฉบับ 

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้

ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 

ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร  

และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ

เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนดวัน 

เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕                          

(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  อ า เภอเมื องนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  และเว็ บไซต์โรง เรียน ไทยรั ฐวิทยา ๕๕                                                

(วัดโบสถ์ดอนพรหม) http://thairathwithaya55.ac.th   

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

และทดสอบสอนตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕                               

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- ประสบการณ์ 

- ทดสอบสอน 

- สอบสัมภาษณ์ 

๒๐  

๕๐ 

๓๐ 

 

/๙. การจัดล าดับผล... 



-๔- 

 

๙. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก                                                                                                                                                         

 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕                          

(วัดโบสถ์ดอนพรหม) จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดย                        

หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า  

 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับ

คะแนนท่ีสอบได้ตาม ข้อ ๗ ภายในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

และเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) http://thairathwithaya55.ac.th โดยเรียงล าดับ

จากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 

๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  
 

๑๒. การจัดท าสัญญาจ้าง 

  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยก าหนดระยะเวลา            

การจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยใช้ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชี                

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็น

หน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือ

เรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 

  ๑๒.๒ เมื่อส้ินปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะด าเนินการประเมินผล

การปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 

 ๑๒.๓ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง

หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

   อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพัน   

ท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุ                  

เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

              (นางสาวเดือนฉาย  ชุติด ารง) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

 

 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานเสริมการเรียนการสอน งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

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

 

 

วันที่ ๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร 

วันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด าเนินการสอบคัดเลือก 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

หมายเหตุ : ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๕ ๑๙๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


