
 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนวัดบวรนิเวศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา 

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

                ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาเคมี

และวิชาภาษาอังกฤษ รวม ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๓๙๙  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้าง

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อจา้งเป็นครูอัตราจา้ง ดังนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลอืก 

  ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท (มปีระกันสังคม และทีพ่ัก) 

  ๑.๒ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง 

เดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (มปีระกันสังคม และทีพ่ัก) 

 ๒.  คุณสมบตัขิองผู้มสีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เป็นผู้มคีุณสมบัต ิดังนี้ 

  ๒.๑  มสีัญชาตไิทย 

  ๒.๒  มอีายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปบีรบิูรณ์ และไม่เกนิ ๓๕ ปบีรบิูรณ์ 

  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จติฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมอืง 

  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อันดจีนเป็นที่รังเกยีจของสังคม 

  ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐหรอืองค์การระหว่างประเทศ 

  ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษ ุ หรอืสามเณร  นักพรต นักบวช 

 ๓.  คุณสมบตัเิฉพาะตำแหน่ง 

   ตอ้งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวชิาที่สมัคร หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง ตามที่ ก.ค. หรอื ก.ค.ศ. รับรอง 

 ๔.  ขอบข่ายที่จะใหป้ฏบิัติ… 

 



๒ 

 
 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏบิัต ิปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ 

  ๔.๑  ทำหนา้ทีค่รูผู้สอนตามตำแหน่งและสาขาวชิาที่สมัคร 

  ๔.๒  งานอืน่ๆ ที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

  ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ช้ัน ๒ 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ในวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่  ครูปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำวัน ณ ห้อง

ประชาสมัพันธ์ ช้ันล่าง อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 

๒๗ เมษายน ถงึวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  หรอืที่เว็บไซต์โรงเรยีน http://www.bn.ac.th 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมคัรสอบ 

  ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกนิ ๖ เดอืน) 

  ๖.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศกึษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวชิาที่จะสมัคร พรอ้มฉบับจรงิ จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบยีนบา้น  พรอ้มฉบับจรงิ  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

   ๖.๕  สำเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู พรอ้มฉบับจรงิ จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้ม)ี จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๗ แฟ้มสะสมผลงาน  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน

ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน

การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มสีิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว ใหถ้อืว่าการรับสมัครและการได้เขา้รับการคัดเลอืกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลงัพบว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะไม่พิจารณา

จา้ง และจะเรยีกรอ้งสทิธิใ์ดๆ ภายหลังมไิด ้  

             ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าสอบคัดเลอืก 

  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด 

วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์โรงเรยีน http://www.bn.ac.th 
๘.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารดำเนินการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะดำเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ โดยการพิจารณา

จากใบสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ์ แฟ้มสะสมผลงาน ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่

กำหนด ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ 

 

๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลอืก... 

 



๓ 

 
 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลอืก 

  โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  และที่เว็บไซต์โรงเรยีน https://.bn.ac.th 

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้าง 

  ๑๐.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย

กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตามทีโ่รงเรยีนวัดบวรนเิวศกำหนด โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ

สอบคัดเลือก ของโรงเรยีนวัดบวรนิเวศ เป็นหนังสือเรยีกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ที่จะตอ้งทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรยีกตัวในครัง้ต่อไปจะมหีนังสอืเรยีกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 

  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่

พจิารณาจัดจา้งหรอืยกเลกิการจ้าง โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

       อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่

การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็น

พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด 
 

        ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  เดอืน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

             (นายเขษมชาติ  อารีมติร)  

        ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 
ปฏทิินการดำเนนิการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างเงินรายไดส้ถานศึกษา 

ทำหน้าท่ีสอนวิชาเคม ีและวิชาภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศโรงเรยีนวัดบวรนเิวศ  ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   ประกาศรับสมัคร 

๒๗ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รับสมัครที ่ร.ร. เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เวน้วันหยุดราชการ 

      ทางเว็บไซต์โรงเรยีน https://bn.ac.th 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ประกาศรายช่ือผู้มสีทิธิ์สอบเขา้รับการคัดเลอืก 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์  

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ประกาศผลการคัดเลอืก 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   เริ่มปฏบิัติงาน 

  

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

 

 

 

 

กลุ่มบรหิารงบประมาณและงานบุคคล 

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๐๔ 

https://bn.ac.th Lind id : @bnschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
เกณฑ์คะแนนสมัภาษณ์ การคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

ทำหน้าท่ีสอนวิชาเคมี และวชิาภาษาอังกฤษ 

โรงเรยีนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

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

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

การสอบ (ภาคปฏบิัต)ิ 60 

1. ความสามารถในการสอน 25 

2. วสิัยทัศน์ของการปฏบิัติงาน 10 

3. บุคลกิภาพในขณะสอน 5 

4. มนุษยสัมพันธ์ 5 

5. การแกป้ัญหาในช้ันเรยีน 5 

6. ความม่ันคงในอารมณ์ 5 

7. ความคดิสร้างสรรค์/เทคนคิ 5 

การสอบ (สัมภาษณ์) 40 

1. ความสามารถด้านวิชาที่สอน 15 

2. ประวัตสิ่วนตัว 10 

3. ประสบการณ์ 10 

4. บุคลกิภาพ 5 

รวม 100 

 

 หมายเหตุ 

ผู้เขา้รับการคัดเลอืกจะตอ้งสาธติการสอนวิชาที่สมัครสอบ ใช้เวลาในการสอน ไม่เกนิ 20 นาที  

โดยเตรยีมแผนการจัดการเรยีนรู้ เนื้อหาที่จะสอน และสื่อการสอนมาดว้ยตนเอง 

 

 

 


