
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

.............................................. 
     ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีประสงค์       
จะดำเนนิการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนคณิตศาสตร์ ด้วย
เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ  2565  อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ  20 
ตุลาคม 2554 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ 04009/ว629  ลงวนัที่  28  กันยายน  2549 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง     
ครูอัตราจ้าง สอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง                 
 1.1  ชื่อตำแหน่ง ครอัูตราจ้าง 
 1.2  กลุ่มงาน บริหารวิชาการ   
 1.3  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
  6)  ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 1.4  อัตราว่าง  จำนวน  1  อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์   
 1.5  ค่าตอบแทน  12,000  บาท / เดือน   
 1.6  ระยะเวลา 1 ปี คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
        2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    
  4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
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  6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกความผิด เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
  7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  8)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน  
        1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์         
        2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู 
3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  20 - 23 กันยายน พ.ศ.  2565  เวลา 08.30 – 15.00 น.   
ณ ห้องบุคคล  อาคาร 1  โทร 035-591012          
 3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  1)  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  
ที่ระบุสาขาวิชาเอก  โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  2)  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
  3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ  
  4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ  จำนวน 1 ฉบับ 
  5)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1.5 X 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จำนวน 3 รูป  
              6)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  
ทะเบียนสมรส   
             ***  เอกสารทุกรายการให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ *** 
 

 3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  
 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประเมิน วันที่  26 กันยายน พ.ศ.  2565  ณ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์   
จังหวัดสุพรรณบุรี    
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5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
       

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ดังนี้  (หากมีผู้สมัครเพียง 1 คน  งดสอบข้อเขียน) 
วัน เดือน ปี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

วันที่ 28  กันยายน  2565 
เวลา  09.00 – 11.00 น. 
 
 
 
 
เวลา  12.30 – 14.30 น.  
 
 

 
เวลา  14.30 น. เป็นต้นไป 

 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
วิชาเอก คณิตศาสตร ์
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

- สอบสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 

- สัมภาษณป์ระเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งและความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก 
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ข้อสอบปรนัย 
ณ 512 อาคาร 5 

 
 

สอบสอน 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 
 
 
สอบสัมภาษณ ์
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 

รวม 100 
คะแนน 

 

 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดลำดับ
ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงลำดับที่ได้คะแนนสอบ ดังนี้ 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนที่สองมากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้วิธี       
จับสลากการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ และการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันที่  29  กันยายน  2565    
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อผู้ได้รับการเลือกสรรสละสิทธิ์หรือไม่มาทำสัญญาจ้าง 

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน  กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี ภายในวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
 
                                                            (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 
 



 
 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1   ลงวันที ่ 16  กันยายน  2565  

............................................................................................................................... ............ 
 

ประกาศการรับสมัคร     วันที่ 19   กันยายน  2565 

รับสมัคร                 วันที่ 20 – 23   กันยายน  2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก             วันที่ 26    กันยายน   2565 

ประเมินภาคความรู้ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง         วันที่ 28    กันยายน  2565 

ประกาศผลการคัดเลือก                       วันที่ 29    กันยายน  2565 

 
 

...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


