
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 

งบประมาณองค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่  3) พ.ศ.2553 และระเบียบ สำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และ 
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา โดย กำหนด
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิ

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย วิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการชองสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม 

ศักยภาพ 
(6) ทำนุบำรุง ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการชองผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ 

สอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งช้ัน 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง 2 อัตรา รายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกแนบท้ายประกาศน้ี 
สิทธิประโยชน์ ครูอัตราจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เป็นเงินเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท 

และค่าประกันสังคมร้อยละ 5 เป็นเงิน 750 บาท) 
ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีก  

ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 1 ปี 
/ 2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 



2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่งนี ้
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วน

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกสรร เป็น
ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบัญ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2503 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง มิอาจให้ เข้าสอบได้เซ่นกัน 
หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 

รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามสีิทธิประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 

/ 3. การรับสมัคร 



3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนขุมชนวัดไทรน้อยทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่
13  พฤษภาคม  2565 – 19  พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (ไม ่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 
น. ถึง เวลา 11.30 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง เวลา15.30 น. 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับ

ถึงวันปดิรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป 
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และสำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) 

จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 13  พฤษภาคม  2565 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิ ชาที่สำเร็จ 
การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
แต่ต้องนำปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาแสดงในวันที่ได้รับการบรรจ ุ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม ่หมดอายุและลำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ 

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า 
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล 
(ในกรณีที่ซื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และ
ต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับสำเนาถูกต้องในวันรบัสมัครแล้ว 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมคัร 
ผู ้สมัครเช้ารับการเสือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เช้ารับการ เสือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั ้น ทั้งนี้ จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาที่รับสมัคร มิได้ 

 
 

/ 4. การประกาศรายซื่อผู้มีสทิธิเช้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมิน สมรรถนะ 



4. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมนิสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
สมรรถนะ 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและ 
สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 19  พฤษภาคม  2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ตาม
ขอบข่ายภารกิจที่กำหนด   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี ้

7. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
8. การจัดลำดบัที ่

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะจากมากไปหาน้อย  ในกรณี ที่
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ ดังนี้ 

8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ ข้อ 1 สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
8.2 หากคะแนนสมรรถนะรวม เท่ากันให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูอัตราจ้าง 

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในวันที่ 21 พฤษภาคม  2565 เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง 
ของโรงเรียน โดยไม่ขึ้นบัญชี จะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และบนแฟนเพจ
เฟสบุ๊คของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 

/ 10. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2565 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ภาค ก ข้อสอบอัตนัย 
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลให้เหมาะสมกับ  
ตำแหน่งหน้าที่จากความรู้ความสามารถทั่วไป  
ความรูว้ิชาการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ  
ลำหรับตำแหน่ง 
 

50 

ภาค ข สอบส ัมภาษณ์ ประเม ินความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ความสามารถและประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 

50 

 



10. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เป็นการเรียกตัว เพื่อให้รายงานตัวและ 

ทำสัญญาจ้างตามที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการเลือกสรรที่ต้องมาดูประกาศผล การเลือกสรรด้วย 
ตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และบนแฟนเพจเฟสบุ๊คฃองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
 

11. การจัดทำสัญญาจ้างผูผ้่านการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จะต้องไปรายงานตัวและทำสญัญาจ้าง โดยให้ทำ 

สัญญาจ้างที่โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ในวนัที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัว 

และทำสัญญาตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างเท่ากับระยะเวลาที่เหลือ ทั้งนี้ไม่เกิน 

ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 30 กันยายน 2565) 

อนึ่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้าง 
อัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ / พนักงาน
ราชการ / ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัคร สอบแข่งขัน
หรือสอบดัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 6  พฤษภาคม  2565 

 
 

(นางจุฬาพร    เดชพรม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 



บัญชีรายละเอยีดตำแหน่งว่าง คุณวุฒิ และวิชาเอก 
แนบประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
ลงวันที่   6  พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ คุณวุฒ ิ วิชาเอก จำนวน 
 1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ไทรน้อย ปริญญาตรีทาง การศึกษา 
หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กำหนดเป็น คุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ 1 อัตรา 
 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 
 

 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 2 

 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม วันดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 6  พฤษภาคม 2565 – 
 12  พฤษภาคม 2565 

 
 
 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 

   
2 รับสมัคร วันที่ 13  พฤษภาคม 2565 – 

 19  พฤษภาคม 2565 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โรงเรียนชมุชนวัดไทรน้อย 

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบั 
การประเมินสมรรถนะ 

วันที่ 19  พฤษภาคม 2565  โรงเรียนชมุชนวัดไทรน้อย 

4 ประเมินสมรรถนะ วันที่ 20  พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชมุชนวัดไทรน้อย 
 5 ประกาศผลการเลือกสรร วันที่ 21  พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชมุชนวัดไทรน้อย 

6 ทำสัญญาจ้าง วันที่ 23  พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชมุชนวัดไทรน้อย 
 


