
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนเิวศ 

เร่ือง  รับสมัครบคุคลเพ่ือคัดเลอืกเปนครูอัตราจางช่ัวคราว  ทําหนาท่ีครูผูสอน วชิาเอกพลศึกษา 

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

                ดวยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑            

มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางช่ัวคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกพลศึกษา 

จํานวน  ๑  อัตรา ดังนั้น  อาศัยความตามหนั งสือสํ านัก งานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                             

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว 

และเกณฑและวธิีการบรหิารงานบุคคล/ลูกจางช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราช่ัวคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอก     

พลศกึษา  ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลอืก 

  ๑.๑ ตําแหนง ครูอัตราจางช่ัวคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา 

อัตราคาจางเดอืนละ ๑๓,๐๐๐ บาท/เดอืน (มีประกันสังคม และที่พัก) 

 ๒.  คุณสมบัตขิองผูมสีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เปนผูมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

  ๒.๑  มีสัญชาตไิทย 

  ๒.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบรบิูรณ 

  ๒.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๒.๔  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

  ๒.๕  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 

จติฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรอืไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒.๖  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

  ๒.๗  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรม

อันดจีนเปนที่รังเกยีจของสังคม 

  ๒.๘  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากรัฐวสิาหกิจ หรอืหนวยงานอ่ืนของ

รัฐหรอืองคการระหวางประเทศ 

  ๒.๙  ไมเปนพระภิกษุ  หรอืสามเณร  นักพรต นักบวช 

/๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง… 



๒ 

 
  ๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

  ๓.๑  เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาพลศกึษา หรอืสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

  ๓.๒  ตองมีคุณสมบัตปิรญิญาตรตีามที่ ก.ค. หรอื ก.ค.ศ. กําหนด 

 ๔.  ขอบขายท่ีจะใหปฏบิัต ิปฏิบัตงิานเกี่ยวกับ 

  ๔.๑  ทําหนาที่ครูผูสอน วชิาเอกพลศกึษา 

  ๔.๒  ทําหนาที่ผูฝกสอน ทมีฟุตซอล และฟุตบอล ของโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ 

  ๔.๓  งานอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

  ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 

  ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ติดตอ

ขอรับใบสมัครไดที่ สํานักงานผูอํานวยการ ช้ัน ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรอืดาวนโหลดไดที่เว็บไซตโรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

      ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ผูสมัครยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ ครูปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน ณ หองประชาสัมพันธ 

อาคาร ๑๑๑ ป โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 

  ๖.๑  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกนิ ๖ เดอืน) 

  ๖.๒  สําเนาปรญิญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวทิยาลัยอนุมัตแิลว และ ใบรายงาน

ผลการศกึษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาที่จะสมัคร พรอมฉบับจรงิ จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบยีนบาน  พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๔  ใบรับรองแพทย   ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ 

ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

  ทัง้นี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืน

ใหทันทีในวันรับสมัครเม่ือตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลอืก จะตองรับผิดชอบใน

การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสทิธิ์ตามประกาศรับสมัคร

ดังกลาว ใหถอืวาการรบัสมัครและการไดเขารับการคัดเลอืกครัง้นี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวา

เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะไมพิจารณา

จาง และจะเรยีกรองสทิธิ์ใดๆ ภายหลังมิได  

 

/๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสทิธิ์เขาสอบคัดเลอืก… 



๓ 

 
  ๗.  การประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์เขาสอบคัดเลอืก 

  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด 

วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบวรนเิวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซตโรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

 ๘.  หลักเกณฑและวธิกีารดําเนนิการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะดําเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ โดยการพิจารณา

จากใบสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ แฟมสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจที่กําหนด 

ในวันที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตัง้แตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๒  ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  และที่เว็บไซตโรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

 ๑๐.  การจัดทําสัญญาจาง 

  ๑๐.๑ จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดย

กําหนดระยะเวลาการจาง ตัง้แตวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยใชประกาศ

รายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปนหนังสอืเรียกตัวเพื่อจัดจาง จึง

เปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งตอไปจะมี

หนังสอืเรยีกตัวตามลําดับที่ข้ึนบัญชีไว 

  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม

พิจารณาจัดจางหรอืยกเลกิการจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

       อนึ่ง  ครูอัตราจางรายเดอืนทําหนาที่ครผููสอน วชิาเอกวทิยาศาสตร ถอืเปนการจางอัตราจาง

รายเดือน จะไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงาน

ราชการ/ขาราชการ หากผูใดจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครสอบแขงขัน

หรอืสอบคัดเลอืกตามหลักเกณฑ วธิกีารและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกร

กลางกําหนด 
 

        ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  เดอืน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

          (นางเพลนิใจ   พฤกษชาตริัตน) 

        ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ   

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๔๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๔ 

กลุมบรหิารบุคคล 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ตอ ๑๐๕ www.bn.ac.th 



๔ 

 
ปฏิทินการดําเนนิการคัดเลอืก 

ครูอัตราจางเงินรายไดสถานศกึษา  

ตามประกาศโรงเรียนวัดบวรนเิวศ  ลงวนัท่ี  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

................................................................................ 

 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒   ประกาศรบัสมัคร 

๒๖ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ประกาศรายช่ือผูมีสทิธิส์อบเขารับการคัดเลอืก 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒   สอบสัมภาษณและสอบปฏิบตักิารสอน  

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ประกาศผลการคัดเลอืก 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัตงิาน 

  

.............................................................................. 

 

 


