
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพือ่คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 

*********************** 
                ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑            

มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ 

อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๓๙๙  

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง         

ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู ้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (มีประกันสังคม และที่พัก) 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 

  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 

  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 

  ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 

 

/๓.  คุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่ง… 



๒ 

 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

  ๔.๑  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 

  ๔.๒  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 
  ๕.๑  วัน เวลา รับสมัคร 

  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ติดต่อขอรับใบสมัคร

ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bn.ac.th 

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ผู้สมัครยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่ ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ 

อาคาร ๑๑๑ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง

วันที ่๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ http://www.bn.ac.th 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

  ๖.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

   ๖.๕  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบบัจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน

ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน

การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้ม ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะไม่พิจารณา

จ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้  

/๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก… 





๔ 

 

 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ  
ตามประกาศโรงเรียนวดับวรนิเวศ  ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

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

๑ กนัยายน ๒๕๖๓   ประกาศรบัสมัคร 

๒ - ๙ กนัยายน ๒๕๖๓   รับสมัครที่ ร.ร. เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      ทางเว็บไซตโ์รงเรียน http://www.bn.ac.th 

๑๐ กนัยายน ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๑๑ กนัยายน ๒๕๖๓   ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์  

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓   ประกาศผลการคัดเลือก 

๑๔ กนัยายน ๒๕๖๓   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริม่ปฏิบัติงาน 

  

.............................................................................. 
 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๔๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๔ 

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๐๕ 

www.bn.ac.th Lind id : @bnschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
 

 

เกณฑ์คะแนนสัมภาษณ์ การคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ  

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

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

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

การสอบ (ภาคปฏิบัติ) 60 

1. ความสามารถในการสอน 25 

2. วิสัยทัศน์ของการปฏิบตัิงาน 10 

3. บุคลิกภาพในขณะสอน 5 

4. มนษุยสัมพันธ ์ 5 

5. การแก้ปัญหาในช้ันเรียน 5 

6. ความมัน่คงในอารมณ ์ 5 

7. ความคิดสร้างสรรค์/เทคนิค 5 

การสอบ (สมัภาษณ์) 40 

1. ความสามารถด้านวิชาภาษาอังกฤษ 15 

2. ประวตัิส่วนตวั 10 

3. ประสบการณ ์ 10 

4. บุคลิกภาพ 5 

รวม 100 

 

 หมายเหตุ 

ผู้เข้ารบัการคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอน ไม่เกิน 20 นาที โดย

เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่จะสอน และสือ่การสอนมาด้วยตนเอง 


