ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นบรรหารแจ่ มใสวิท ยา 5 อำเภอสองพี่ น้ อ ง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี สำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
2.1. อัตราค่าจ้าง 9,000.- บาท/เดือน
2.2. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
3.1.

คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็ น คนไร้ ความสามารถ หรือ จิตฟั นเฟื อนไม่ส มประกอบ หรือเป็ น โรค ตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ในระหว่ างถู ก สั่ งพั ก ราชการ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการไว้ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น โทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑1) ไม่เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิจ องค์ก าร
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ การ
(๑2) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑3) ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.2.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
1.) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
2.) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
4.1.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร (สามารถโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.banharn5.ac.th) ยื่น ใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 19 -25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4.2.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
1.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายคราว
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
2.) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร แสดงวุฒิการศึ กษา
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ ตำแหน่งที่
สมัคร จำนวน อย่ างละ 1 ฉบั บ โดยผู้ส ำเร็จการศึกษาและได้ รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้าย
3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
4.) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
5.) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
จำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
6.) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน
จำนวน 1 ฉบับ (โรงพยาบาลของรัฐบาล)
เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัครต้องนำเอกสารฉบับจริงมาด้วย

4.3.

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณ สมบั ติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลัก ฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน (สำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่มี สิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4.4.

การยื่นใบสมัคร
1.) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่ นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
2.) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

4.5.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบรรหารแจ่ มใสวิท ยา 5 จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ ารับ การประเมิ น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

4.6.

วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมิน
- สอบสอน
50
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
- แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน
2. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
10
สอบสัมภาษณ์
3. การประกอบคุณความดี
10
สอบสัมภาษณ์
4. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
10
สอบสัมภาษณ์
5. การมีปฏิภาณไหวพริบ
10
สอบสัมภาษณ์
6. เจตคติและอุดมการณ์
10
สอบสัมภาษณ์
คะแนนรวม
100
6. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือกตามลําดับคะแนนที่
สอบได้ เรี ย งลํ า ดั บ จากผู้ ที่ ได้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลํ า ดั บ ในวั น ที่ 30 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ให้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ ๑ ของวิชาเอก ไปรายงานตัว
ณ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น.
ถึง 10.00น. ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ก ารเข้าปฏิบัติงาน จะเรียกร้อง
สิทธิ ใด ๆ ในภายหลังมิได้ และโรงเรียนจะดําเนินการเรียกตัวผู้ที่คัดเลือกได้ในลําดับถัดไป ไปรายงาน
ตัวเพื่อ เข้าปฏิบัติงานต่อไป
7. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก / เลือกสรร
ให้ ผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกมาทําสั ญ ญาจ้างในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 –
10.00น. ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1. จะดําเนิ น การจ้ างผู้ ได้รับ การคัด เลื อกเพื่ อ จ้างเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราว ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ครูผู้สอน เรียงตามลําดับที่ได้รับการคัดเลือก
8.2. การจ้างครู ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุ เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่ง ขันหรือสอบ
คัดเลือกตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และ
องค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ
8.3. กําหนดระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม
2565 และจะมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ๓ เดือน
8.4. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ สอน ระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการ
จ้าง อาจ สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64

(นายนพดล คำเรียง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564
................................................................................
12 – 18 เมษายน 2564
19 – 25 เมษายน 2564
26 เมษายน 2564
29 เมษายน 2564
30 เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
ประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

เลขประจำตัวผู้สอบ............................
ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจากสถาบัน............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................วิชาเอก....................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ............................................................................................................... ............
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่นๆ..............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร..........................................
(.......................................................)
วันที่....................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
.................................................
(............................................)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ
 คุณสมบัติถูกต้อง
.................................................
(............................................)

