
 

 

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 
............................................ 

 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) โดยใช้เงินงบประมาณโครงการ
จัดหาบุคลากร ด้านการศึกษาพิเศษ เสริมการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องและมีปัญหาด้าน 
ต่าง ๆ ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น  
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมและได้มอบอำนาจจากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามคำสั่งที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  
จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท/เดือน และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท/เดือน โดยใช้เงิน

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 วิชาเอกที่รับสมัคร  วิชาเอกทั่วไป ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ อัตรา  
(หากมีความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๑ คณุสมบัติทั่วไป 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
       (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟอืน               
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

  / (๖) ไม่เป็นผู้... 



                    (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด  
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                    (๗) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
        หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 (๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกทั่วไป ซึ่ง ก.ค. หรือ 
ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

          (๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓. การรับสมัคร 

     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                      
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 (๑)  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
ไม่หลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ฉบับจริง พร้อมสำเนา           จำนวน  ๑  ฉบับ   

 (๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา                          จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๓)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง 

ออกโดยคุรุสภา (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา            จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๔)  บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา        จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๕)  ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา                                         จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๖)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  

ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน           จำนวน  ๓  รูป 
(๗)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย (โรงพยาบาลของรัฐ) ออกไม่เกิน ๑ เดือน  

แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙                              จำนวน  ๑  ฉบับ 

(๘)  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง  พร้อมสำเนา     จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๙)  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                                จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (๑๐)  สำเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู ้ผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) ได้แก่ 

หนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ หรือใบสำคัญ แบบ สด.๙ หรือใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ                                                                              จำนวน ๑  ฉบับ 

  ทั้งนี้  เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  / ๓.๓ เงื่อนไข... 



๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด              
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที ่ ๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๒–๑๔๗๕๒๔๔ หรือตรวจสอบได้ทาง facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  
และเว็บไซต์ http://www.nonthaburispc.com 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

วัน/เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔   
ภาคเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

 
 
ภาค ก. ความรอบรู้ และความสามารถ
ทั่วไป 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (วิชาเอก) 
- ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
 

 
 

๕๐ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 

 
 

สอบ
ข้อเขียน 

ภาคบ่าย 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- การสัมภาษณ์ความเหมาะสมวิชาเฉพาะ

ตำแหน่ง  
- เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 
๕๐ คะแนน 

 

 
สอบ

สัมภาษณ์ 

 
 



๖. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
         การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนใน
การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาคและรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ 
ดังนี้ 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวม ภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ                   
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าหากยังได้
คะแนนภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. อยู่ในระดับที่ดีกว่า 

๗. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
    บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเขารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  (๓)  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง 
  (๔)  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครบกำหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก                    

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ 
สูงลงมาตามลำดับ ภายในวันที ่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดนนทบุร ี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒–๑๔๗๕๒๔๔ หรือตรวจสอบได้ทาง  
facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือเว็บไซต์ http://www.nonthaburispc.com 

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

  (นางวิชุดา  โชคภูเขียว) 
                                               ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
          
 

 
 
 

 

/ (๓)  ผู้นั้น... 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
ประกาศ ณ วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

............................................ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ อัตรา (หากมีความรู้ทางด้าน
การศึกษาพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) รายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 (๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกทั่วไป ซึ่ง ก.ค. หรือ 

ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

          (๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  
  (๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  (๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
  (๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  (๕)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ นอกศูนย์ฯ หรือสถานศึกษาตามท่ีจัดให้สอนได้ 
  (๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน ๘,๓๔๐ บาท / เดือน และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท / เดือน โดยใช้เงินงบองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
 

…………………………………………………………………….. 
 

 

วัน  เดือน  ปี รายการ สถานที ่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศ 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
รับสมัคร 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สอบภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
สอบภาคบ่าย 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานตัว ปฏิบัติงานพร้อมทำสัญญาจ้าง 


