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ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ลงวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล 
:  ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ศธ ๐๔๐๗๖/๔๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ) จงึประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 

 ๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน 

สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา 

จ านวน  ๑ อัตรา 

ค่าตอบแทนเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี (ปีงบประมาณ) 

ขอบข่ายงาน  ๑) วิเคราะหห์ลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ 

  ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

      โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓) ดูแลอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

   ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒.๒ มีสัญชาติไทย 

๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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๒.๕ ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น 

หมายหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาตามประกาศแล้ว ในวันที่ท าสัญญาจ้าง
จะต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไมเ่ป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 

๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในครูประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

 ผู้มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบาง
กรวย(วัดศรีประวัติ) ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

 ๔. เอกสารและหลักฐาน (ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ) 

               ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 
พร้อมฉบับจริง 

จ านวน 1 ฉบับ 

               ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 

               ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 

               ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 

               ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

               ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่กิน ๖ เดือน)   จ านวน 3 รูป 
               ๔.๗ ใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ฉบับ 
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๕. การยื่นใบสมัคร 

  ๕.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง                      
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาที่ก าหนด                                                                                                                     

  ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ   ห้องธุรการโรงเรียน
อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) และทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน www.anubanbangkruayschool.ac.th 

 ๗. วิธีการคัดเลือก 

การสอบปฏิบัติ การสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  

      สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม อาคาร ICT  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 

 ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน                    
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 ๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ ได้คะแนนรวมสูงลงมา              
ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ ) และทางเว็บไซด์                
ของโรงเรียน  www.anubanbangkruayschool.ac.th  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด                กรณี
หนึ่ง ดังนี้ 

๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว                                                                 
๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง                                                                                                      
๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด                                                                                          
๔)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 

 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

-  สอบปฏิบัติการสอน 

-  สอบสัมภาษณ์ 

 

๕๐ 

๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  

http://www.anubanbangkruayschool.ac.th/
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