
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
ตําแหนงครูผูสอนวิชาฟสิกส 

         
 

  ดวยโรงเรยีนแหลมบัววิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๙ จะดําเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ทําหนาที่ครผููสอนวิชาฟสิกสจํานวน ๑ อัตรา เพื่อให
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป น ไ ป ต า ม หนั ง สื อ สํ า นั ก ง า น คณะ ก ร ร มก า รก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  ด ว นที่ สุ ด                  
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร อัตรากําลังพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน ดังนี้  
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัครและอตัราคาจาง  
 ๑.๑ ครูอัตราจางปฏิบัติหนาท่ีดานการสอนวิชาฟสิกส จํานวน ๑ อัตรา  
 

๒. อัตราคาจางและระยะเวลาการจาง 
 ๒.๑ อัตราคาจางเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (สําหรับผูท่ีจบปริญญาตรี หลักสูตร ๔,๕ ป)  
 ๒.๒ ระยะเวลาการจาง เริ่มจางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคดัเลือก  
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคณุสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
  ๑) มีสัญชาติไทย  
  ๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 
  ๓) เปนผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  ๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  
  ๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  ๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย 
องคกรวิชาชีพนั้น 
  ๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
  ๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
รัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
  ๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ
                

    /๑๓. ไมเปน... 

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/
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  ๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงานของรัฐ  
  ๑๔) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
  ๑๕) มีความประพฤติเรียบรอย   
  ๑๖) มีสขุภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือติดยาเสพติด  
  ๑๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รงัเกียจของสังคม  
  ๑๘) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
  ๑๙) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ๓.๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ๓.๒.๒ เปนผู ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เปน
คุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนง และตรงตามวิชาเอกที่เปดรับสมัคร 
  ๓.๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกใหท่ียังไมหมดอายุตามพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

๔. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ๔.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนจิตศึกษา สงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๔.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค  
 ๔.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
 ๔.๔ จัดทําจัดทําแผนการสอนวิชาฟสิกสและแผนจิตศึกษา  
 ๔.๕ จัดทําสื่อประกอบการเรยีนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณแกผูเรียน  
 ๔.๖ ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
 ๔.๗ ใหคําแนะนําและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผูเรียน  
 ๔.๘ ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดท่ี กลุม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนแหลมบัววิทยา ตั้งอยู เลขที่  ๕๐/๑ หมู ท่ี ๖ ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี        
จังหวัดนครปฐม ตั้งแตวันที่ ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม  2562 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไมเวนวันหยุดราชการ 
สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิไดท่ี โทรศัพท ๐๓๔ – ๓๐๐-๙๔๔ 

๖. หลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
 ๖.๑ สําเนาปรญิญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 
๑ ฉบับ 
 ๖.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร และ สําเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ตองระบุกลุมวิชา/ทาง/สาขา วิชาเอก ตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ 
ฉบับ       
 
 

        /๖.๓ รูปถาย... 
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 ๖.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดาํ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน (นับถึง
วันปดรับสมัคร) และเปนการถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ - สกุลหลังรูปดวย) 
 ๖.๔ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไมหมดอายุภายในวันที่รับสมัครวันสุดทายที่ออกโดย คุรุสภา 
จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๕ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูสมัคร (ที่ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ 5.5 สําเนาทะเบียนบาน 
ท่ีมีชื่อผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสาํคญัการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน จํานวน ๑ 
ฉบับ (กรณทีี่ชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 
 ๖.๘ ใบรบัรองแพทย ซึ่งรับรองวาไมเปนโรคตามที่กําหนดใน กฏ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกใหไม
เกิน ๓๐ วัน จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๗.๑ ผูสมัครตองมาสมคัรดวยตนเอง และตองแตงกายใหสุภาพ เรยีบรอยตามประเพณีนยิม 
 ๗.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร 
พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน (รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) ในกรณีที่มีความผิดพลาด อัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผล ทําให 
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ี 
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงเรยีนแหลมบัววิทยา จะไมรบัผิดชอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๗.๓ ผูสมัครจะตองจัดทําแผนการสอนวิชาฟสิกสและแผนจิตศึกษา ๑ ชั่วโมง โดยสงแผนในวันดําเนินการ
คัดเลือก 

๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โรงเรยีนแหลมบัววิทยา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตามกําหนดภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
2562 ณ โรงเรียนแหลมบัววิทยา และทางเว็บไซต http://www.laembua.ac.th/ 

๙. วัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 โรงเรยีนแหลมบัววิทยา จะดําเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรยีนแหลมบัววิทยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
ในวันที่ 2๘ ตุลาคม 2562 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ตามรายละเอียด ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(๑๕๐ คะแนน) 
วันท่ี 2๘ ตุลาคม 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
เวลา ๑๓.00 น. เปนตนไป 
 

 
สอบปฏิบัติเก่ียวกับความรูในการ
สอนจิตศึกษาและสอบสอนวิชา
ฟสิกส 
 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ) 
 

 
๑๐๐ 

 
 

๕๐ 

 
/๙.๑ หลักเกณฑและวิธีการ... 
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 ๙.๑ หลักเกณฑและวิธีการสอบคดัเลือก 
  ๔.๑.๑ โรงเรียนจะดําเนนิการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติเก่ียวกับความรูในการสอนจิตศึกษาวิชา
ฟสิกส 
  ๔.๑.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก 
    ๑) ประวัติสวนตัว และการศกึษา  
    ๒) บุคลิกลักษณะ ทวงที่วาจา  
    ๓) การมีปฏิภาณไหวพริบ  
    ๔) คติและอุดมการณ 

๑๐) เกณฑการตัดสินการคัดเลือก 
 ผูสมัครตองผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก โดยตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 
๖๐ โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนจากสูงลงมาต่ําในกรณีที่คะแนนเทากัน ใหดูคะแนนปฏิบัติ ถาคะแนนปฏิบัติ ขอ
เทากัน ใหพิจารณาจากจัดทําแผนการสอนวิชาฟสิกสและแผนจิตศกึษา 

๑๑) การประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือกและการจัดทาํสัญญาจาง 
 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ตามลําดับคะแนนที่สอบไดเรียงลําดับจากผูที่ 
ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในวันท่ี 2๙ ตุลาคม 2562ณ โรงเรียนแหลมบัววิทยา อ.นครชัยศรี        
จังหวัดนครปฐม และทางเว็บไซต http://www.laembua.ac.th/ ใหผูที่ผานการคัดเลือก ในลําดับที่ ๑ ไปรายงาน
ตัวและทําสัญญาจาง ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ทั้งนี้หากไมไปรายงานตัวตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาปฏิบัติงาน จะเรียกรองสิทธิ์
ใด ๆ ในภายหลังมิได และโรงเรียนแหลมบัววิทยา จะดําเนินการเรียกตัวผูที่สอบคัดเลือกไดในลําดับถัดไป ไป
รายงานตัว เพ่ือเขาปฏิบัติงานตอไป  

๑๒) การจางและเงื่อนไขการจาง 
 ๑๒.๑ จะดําเนินการจางผูไดรับการคดัเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ครผููสอน เรียงตามลําดับ
ท่ีไดรับการคัดเลือก 
 ๑๒.๒ การจางครู ถือเปนอัตราจางลูกจางชั่วคราว จะไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุ หรือ ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงาน ราชการหรือ
ขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการ และ เงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองคกรกลางกําหนด ตามลําดับ 
 ๑๒.๓ กําหนดระยะเวลาจาง เริ่มจางตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะมีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานทุก ๆ 5 เดือน 
 ๑๒.๔ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปการจาง หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไม 
ตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรอง ใด ๆ ทั้งสิ้น 
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                         ลงชื่อ  
                                                                          (นางสาวภควรรณ  ภัทรพงศกร) 
                                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา 
 



 
กําหนดการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว 

โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ตุลาคม 2562 

        
 

ประกาศรับสมัคร    ต้ังแตวันท่ี  ๑๕ ตุลาคม  2562 
รับสมัคร        วันท่ี  ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม  2562 
         ไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ประกาศรายชื่อผูมิสิทธิ์เขารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2562 
ดําเนินการคัดเลือก    วันท่ี 2๘ ตุลาคม 2562 รายงานตัวตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่  2๙ ตุลาคม 2562 
รายงานตัวและทําสัญญาจาง  วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




