
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนนุ่มประสงค์วิทยา 
เรื่อง  รบัสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครผูู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ต าบลศาลากลางอ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อ
จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 0๔๐๐๙/3๘๗6 ลงวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ ศธ 0๔๐๗๖/๔๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจา้ง 
ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน 
สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 
จ านวน  1 อัตรา 
ค่าตอบแทนเงินเดือน ๘,๓๔0 บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้างแบบปีต่อปี (ปีงบประมาณ) 
ขอบข่ายงาน ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓) ดูแลอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธิสมัครสอบคดัเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด จะต้องมีความรู้พื้นฐาน

ทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓ เป็นผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔6 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
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๓. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้มีความประสงค์สมัครสอบคดัเลือก ให้ขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครได ้ณ ห้องธุรการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 - 8 กุมภาพันธ ์๒๕๖6 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

4. เอกสารและหลักฐาน(ผู้สมัครสอบจะตอ้งน ามายื่นในวันสมัครสอบ) 
๔.๑ ส าเนาปรญิญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร   จ านวน ๑ ฉบบั 
๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน ๑ ฉบบั 
๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบบั 
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบบั 
4.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล (ถ้าม)ี    จ านวน ๑ ฉบบั 
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถา่ยไม่เกิน ๖ เดอืน)   จ านวน ๑ รูป 
๔.๗ ใบรับรองแพทย ์     จ านวน ๑ ฉบบั 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครยืน่ใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์

ในใบสมัคร 
๕.๓ ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าสอบคดัเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 9 กุมภาพันธ ์๒๕๖6 ณ ห้องธุรการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา  

และทาง https://www.facebook.com/โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
๗. วัน เวลา และหลักเกณฑว์ิธีการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนนุ ่มประสงค์วิทยา จะท าการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 

2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 1. ประวัติความสามารถและประสบการณ์/แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 20  คะแนน 
 2. บุคลิกภาพ        20  คะแนน 
 3. ความรู ้        20  คะแนน 
 4. ท่วงทีวาจาเชาว์ปัญญา       20  คะแนน 
 5. เจตคติ        20  คะแนน 
8. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่มี

คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ และได้คะแนนตามความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  
๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือก 

 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ณ ห้อง
ธุรการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา และทาง https://www.facebook.com/โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 

 
 
 
 

 
 

https://https/www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://https/www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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๑0. การรายงานตัวและจดัท าสัญญาจ้างผู้ผา่นการคดัเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

๒๕๖6 ณ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงาน

ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ  
๑๐.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น 

ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมคัรคดัเลือกหรือบุคคลอืน่จะคดัค้านไมไ่ด้ 
ไม่ว่ากรณใีดๆ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
    (นางสุวรรณี    ภาษาไทย) 
  ครูโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา   รักษาราชการแทนในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่งครผูู้สอน สังคมศึกษา 

โรงเรียนนุ่มประสงค์วทิยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบรุี เขต ๑ 

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

วันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ ์๒๕๖6  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและรับสมัคร 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

วันที่ 9 กมุภาพันธ ์๒๕๖6   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6   การสอบคัดเลือก 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6   ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ ๑6 กมุภาพันธ ์๒๕๖6   รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 


