
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าเขียว 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565 

*********************  
ด้วยโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ มีความ

ประสงค์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงินนอกงบประมาณ งบสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง
การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาเป็น
อำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ที่ 
ศธ ๐๔๐๗๗/1844 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 เรื่อง การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2565 ที่ว่าง จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัตหิน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ๑.  ตำแหนง่ที่รับสมัครคัดเลือก 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  
สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา หรอืการประถมศึกษา 
จำนวน   ๑  อตัรา  
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสุ เหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (มีประกันสังคม) 

          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา  เป็นผู้มีคุณสมบัต ิ ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู    

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖   
๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



๒ 

 

๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือวิชาเอกการ

ประถมศึกษา 
๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน

การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

 ๔.  เงื่อนไขการจ้าง 
  ๔.๑  ระยะเวลาการจ้าง 
  ๔.๒  อัตราจ้าง เงินเดือนละ 15,000 บาท 
  4.3 ค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี 
  4.4 ค่าประกันสังคม 5% 
  4.5 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.6 ไม่มีการเลื่อนเงินเดือน 
  4.7 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  4.8 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญา หรือไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหรือเว้นแต่ผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 

๕.  การรับสมัคร 
 ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 

  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖5 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖5  ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
  ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖5 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖5 ในเวลา
ราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 27 มิถนุายน ๒๕๖5 สอบสัมภาษณ์
และการปฏิบัติการสอน ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖5 

          ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวนัสมัครคัดเลือก 
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๖.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน  3  ฉบับ 
๖.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้

แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่ อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับจริง         
จำนวน  3  ฉบับ 

๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  3  ฉบับ 



๓ 

 

๖.๕ ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค           
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือก ไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงาน
ข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ โรงเรียนสุเหร่าเขียวจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลัง
มิได้ 

  ๗.  หลกัเกณฑ์และวิธกีารดำเนินการคัดเลือก 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ และการปฏิบัติการสอนตาม

ขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสุเหร่า
เขียว โดยได้กำหนดหัวข้อสัมภาษณ์ในการสรรหา ดังนี้ 

การทดสอบ กรอบการพิจารณา คะแนน เอกสารหลักฐาน
อ้างอิง 

การสัมภาษณ ์ - ความรู้ความสามารถ 
- ประสบการณ์  
- ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- บุคลิกภาพ และการวางตน  
- เจตคติต่อวิชาชพีคร ู

 

50 คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 

การปฏิบัติการสอน    ความสามารถในการจดัเรียนการสอน 50 คะแนน แผนการสอน 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องนำเอกสารหลักฐานอ้างอิงมาให้ครบถ้วนในวันสอบคัดเลือก 

           ๘.  การจัดลำดับผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว จะนำผลคะแนนจากการสัมภาษณ์ที่ทำการคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนโดย

หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกวา่ 

 

 



๔ 

 

 ๙.  การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตามข้อ ๗ 

ภายในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้
คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

ทั้งนี้ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนด 1 ปีงบประมาณ นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขา
วิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีการคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

โดยจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ว่างและสำรองอีก 3 ราย กรณีผู้ผ่าน
การคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองมาเข้ารับการสั่งจ้างต่อไป 

  ๑๐.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนสุเหร่าเขียว หมู ่8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี สังกดัสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

 ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  ๑๑.๑  จัดทำสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการสรรหา ในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖5  โดยกำหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 โดยใช้ประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ของโรงเรียนสุเหร่าเขียวเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีสำหรับการเรียกตัว ในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามลำดับที่ข้ึนบัญชีไว้ 
  ๑๑.๒  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖5) หากได้รับงบประมาณการจ้าง
ต่อเนื่อง จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญา
ต่อเนื่อง 
  ๑๑.๓  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                          

 

 

ว่าทีร่้อยตร ี

                                                                (อนิรุทธิ์  อบัดุลลากาซิม) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสเุหร่าเขียว 
 

 



๕ 

 

 

ปฏิทนิการดำเนินการคดัเลือกฃบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565 

           
 

14 - 20  มิถุนายน  ๒๕๖5   ประกาศรับสมัคร 

21 - 27  มิถุนายน  ๒๕๖5   รับสมัครคัดเลือกในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

27  มิถุนายน  ๒๕๖5    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

28  มิถุนายน  ๒๕๖5    สอบสัมภาษณ์และการปฏิบัติการสอน 

29  มิถุนายน  ๒๕๖5    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

30  มิถุนายน  ๒๕๖5    รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง  

  1  กรกฎาคม  2565    เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จังหวัดนนทบุรี  
 
 

 

 


