
ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ปฏิบัติงำนเสริมกำรเรียนกำรสอน  งบองค์กำรบริหำรงำนส่วนจังหวัดนนทบุรี   

โรงเรียนวัดลำกค้อน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ 

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

วันที่  ๑๗ กรกฎำคม – ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร 

วันที่  ๒๕ กรกฎำคม – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 

วันที่  ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 
Facebook : Watlakkorn school 

วันที่  ๑  สิงหำคม ๒๕๖๕ ด าเนินการสอบคัดเลือก 

วันที่  ๑  สิงหำคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
Facebook : Watlakkorn school 

วันที่  ๑  สิงหำคม ๒๕๖๕ รายงานตัว ท าสัญญา เริ่มปฏิบัติงาน 

 
หมำยเหตุ   ติดต่อ สอบถาม เพ่ิมเติม โทรศัพท์ ๐๒ - ๕๘๑-๘๖๐๗ /  ๐๘๑ ๓๑๗๓๒๐๔    
         
        
   
    



 
 

 
 
 

ประกำศโรงเรียนวัดลำกค้อน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครูผู้สอน 

งบองค์กำรบริหำรงำนส่วนจังหวัดนนทบุรี   
...................... 

  ด้วยโรงเรียนวัดลากค้อน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง
ครูผู้สอน  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารงาน    ส่วนจังหวัดนนทบุรี  จ ำนวน ๑ อัตรำ  
อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป  ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ด่วนที่สุด  ศธ ๐๔๐๗๗/๓๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดลาก-
ค้อนจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกสรรหา โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต ำแหน่ง   และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
ชื่อต ำแหน่ง  ครูผู้สอน 
สำขำวิชำเอก คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน  ๑  อัตรา 
ค่ำตอบแทน เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บำท 
ระยะเวลำจ้ำง เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี 
ขอบข่ำยงำน   ๑)  วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

     เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

     โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓)  จัดการอบรมสั่งสอน  และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
   ๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ   

  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 



  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
  ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช   
 
๓.  กำรรับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนวัดลากค้อน ต าบลราษฎร์นิยม         
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โทร. ๐๒- ๕๘๑๘๖๐๗  ตั้งแต่วันที่  ๒๕ กรกฎำคม – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.  เอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร  ดังนี้ 
๔.๑  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ          
       ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน 
       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                  ออกให้  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
       ตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 

                  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๓  รูป 
๔.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (พร้อมฉบับจริง)   
       จ านวน  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้  ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
๕. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
                 และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ 
                 การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภายใน วันที่  ๓๑  กรกฎำคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดลากค้อน  ต าบล

ราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี  Facebook : Watlakkorn school 
๗. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  



หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏ
ในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้   
 

วัน เวลำ วิชำ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่  ๑  สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
    

  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) 

 
 

  
๕๐ 

 
 

 

 

๘.  สถำนที่สอบ  สอบที่โรงเรียนวัดลากค้อน  ต าบลราษฎร์นิยม  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี   
โทร. ๐-๒๕๘๑-๘๖๐๗  

 
๙. เกณฑ์กำรตัดสิน  กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา   
ในวันที่  ๑  สิงหำคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชีไว้   ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 
 Facebook: Watlakkorn School 
๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   เรียง

ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ  จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๑  
สิงหำคม ๒๕๖๕    ณ ห้องผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดลำกค้อน 

๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ   ครั้ง
แรกและให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     

๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 

๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร  และสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร)  และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 

๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น 



๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

              ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
  
                                 
 
                                   ( นายอนิรุทธิ์  เนตรวิจิตร ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 
รักษาการณ์ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลากค้อน 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่งครูผู้สอน 
งบองค์กำรบริหำรงำนส่วนจังหวัดนนทบุรี   

โรงเรียนวัดลำกค้อน  
สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ 

 
 

๑. ชื่อ.....................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมัคร..........ป.ี...........เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด...................................  
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................ออก  ณ  ส านักงาน............................. ........เมื่อ

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ................................. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล.................................... .......... 

อ าเภอ..................................จงัหวัด................... .................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   
๘. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
๙. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 

             ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ     ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 

    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ   ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
            หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
 
                                                    (ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมคัรวันที่............เดอืน.........................พ.ศ .................... 
 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
๑ น้ิว ถ่ายไว ้

ไม่เกิน ๖ เดือน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ
.................................................................................... 
 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
             (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
.............................................................. ..................... 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
        (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 


