
กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานเสริมการเรียนการสอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   

โรงเรียนวัดลากค้อน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

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

วันที่  ๗ พฤษภาคม – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร 

วันที่  ๑๔ พฤษภาคม – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 

วันที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 
Facebook : Watlakkorn school 

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการสอบคัดเลือก 

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
Facebook : Watlakkorn school 

วันที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานตัว ทำสัญญา เริ่มปฏิบัติงาน 

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



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดลากค้อน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 

งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   
...................... 

  ด้วยโรงเรียนวัดลากค้อน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
ครูผู้สอน  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารงาน    ส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน ๑ อัตรา  
อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป  ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ด่วนที่สุด  ศธ ๐๔๐๗๗/๓๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดลาก-
ค้อนจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกสรรหา โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อตำแหน่ง   และรายละเอียดการจ้าง 
ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน 
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
จำนวน  ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสญัญาจ้าง  แบบปีต่อปี 
ขอบข่ายงาน   ๑)  วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

     เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

     โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓)  จัดการอบรมสั่งสอน  และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
   ๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ   

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

  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
  ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช   



๓.  การรับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนวัดลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม         
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โทร. ๐๒- ๕๘๑๘๖๐๗  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ พฤษภาคม – ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๔.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๔.๑  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ          
       ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน 
       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ  
๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                  ออกให้  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
       ตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว 

                  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน  ๓  รูป 
๔.๗  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (พร้อมฉบับจริง)   
       จำนวน  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
                 และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ 
                 การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 
 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภายใน วันที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดลากค้อน  ตำบล

ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี  Facebook : Watlakkorn school 
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏ

ในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้   
 
 
 

 



วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
    

  ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) 

 
 

  
๕๐ 

 
 

 

 

๘.  สถานที่สอบ  สอบที่โรงเรียนวัดลากค้อน  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี   
โทร. ๐-๒๕๘๑-๘๖๐๗  

๙. เกณฑ์การตัดสิน  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา   
ในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการขึ้นบัญชีไว้   ณ โรงเรียนวัดลากค้อน 
 Facebook: Watlakkorn School 
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   เรียง

ตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๒๔  
พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน 

๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ   ครั้ง
แรกและให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     

๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 

๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร  และสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร)  และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 

๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

              ประกาศ  ณ  วันที่    ๗    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
  
                                 
 
                                   ( นายอนิรุทธิ์  เนตรวิจิตร ) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน 
                                                                                              
 

 



 
ลำดับที่ใบสมัคร.................. 

 
ใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน 

งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   
โรงเรียนวัดลากค้อน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
 

๑. ชื่อ.....................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา....... ................................... 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมัคร..........ป.ี...........เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีตำบล....................................อำเภอ........................................จั งหวัด................................... 
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................ออก  ณ  สำนักงาน............................. ........เมื่อ

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ............................. .... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตำบล.................................... .......... 

อำเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์......................... .................. 
๖. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

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

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี   
๘. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
๙. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
             สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ     สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ   ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
            หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

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

รูปถ่ายขนาด 
๑ น้ิว ถ่ายไว ้

ไม่เกิน ๖ เดือน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ
.................................................................................... 
 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
             (...........................................) 
ตำแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
.............................................................. ..................... 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
        (.............................................) 
ตำแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 


