
 
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
งบประมานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

……………………………………… 
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพัสดุพ.ศ. 2535 พ่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และตามประกาศ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจำนวน 2 อัตราโดยกำหนดรายละเอียดรับสมัครดังนี้ 
  1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
       ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
      ขอบข่ายงานที่จะได้ปฏิบัติ 
   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   (6) ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (7) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   (8) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
      อัตราว่าง 2 อัตรา รายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี ้
      สิทธิประโยชน์ ครูอัตราจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2538) วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 
      ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เป็นเงินเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท และค่า
ประกันสังคมร้อยละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท) 
      ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีก
ภายในวงเงนิงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 1 ปี 

//2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง... 



2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ 
   (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 
2553 มายื่นด้วย 
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือคัดเลือกสรร เป็นครู
อัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบัญ คณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2503  และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง มิอาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณเพศอยู่ในวันสอบ 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 
   (2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืนที่ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 
รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ 
 

//3. การรับสมัคร... 



3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   
30 มกราคม 2566 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
  3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 
       2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และสำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน
อย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรั บสมัคร คือ         
วันที่ 30 มกราคม 2566 
          ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
หรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ แต่ต้องนำปริญญา
บัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาแสดงในวันที่ได้รับการบรรจุ 
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม
ต้นฉบับ 
       4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. 2549 

     5. สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ใน
กรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

     6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้
ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ 
พร้อมต้นฉบับ 

     ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และต้นฉบับ
ทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับสำเนาถูกต้องในวันรับสมัครแล้ว 
  3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน    
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้       
จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาที่      
รับสมัคร มิได้ 

//4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถน... 



4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม และบนแฟนเพจเฟซบุ๊คของโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม  
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์    
ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.            
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม โดยได้กำหนดการคัดเลือกดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก ข้อสอบอัตนัย 
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลให้ เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่จากความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้วิชา
การศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

50 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ประวัติส่วนตัว ความสามารถและประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

50 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
7. การจัดลำดับท่ี 
  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่ผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ ดังนี้ 
  7.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ ข้อ 1 สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  7.2 หากคะแนนสมรรถนะรวมเท่ากันให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 
8. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นครูอัตราจ้าง 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะเรียกบรรจุเป็นครูอัตราจ้าง
เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างของโรงเรียน และขึ้นบัญชีเพ่ือเรียกบรรจุเมื่อมีตำแหน่ งในคราวต่อไป ภายในระยะเวลา     
2 ปี จะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม และบนแฟนเพจเฟซบุ๊คของโรงเรียนชุมชน   
วัดราษฎร์นิยม 

 
//9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว... 



9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
        ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เป็นการเรียกตัวเพ่ือให้รายงานตัวและทำ
สัญญาจ้างตามที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการเลือกสรรที่ต้องมาดูประกาศผล การเลือกสรรด้วยตนเอง        
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม และบนแฟนเพจเฟซบุ๊คของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
 
10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จะต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โดยให้ทำสัญญา
จ้างที่โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวและทำสัญญา
ตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างเท่ากับระยะเวลาที่เหลือ ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 2566 
(วันที่ 30 กันยายน 2566) 

อนึ่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตรา
จ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / 
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัคร สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีหลักเกณฑ์กำหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  2566 
 

 
               (นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งบ้านคุณนวุฒิและวิชาเอก 
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ คุณวุฒิ วิชาเอก จำนวน 
1 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ไทรน้อย ปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือทางอ่ืนที่กอค.ศ. 
กำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- วิชาเอกท่ัวไป 
- วิชาเอกสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 
ขั้นตอน

ที ่
กิจกรรม วันดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 23 มกราคม 2566 -  
29 มกราคม 2566 

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

2 รบัสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2566 -  
3 กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ        
การประเมินสมรรถนะ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

4 ประเมินสมรรถนะ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
5 ประกาศผลการเลือกสรร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
6 ทำสัญญาจ้าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 

 


