
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์           จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
2.1. อัตราค่าจ้าง  9,000.- บาท/เดือน 
2.2. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 15  มิถุนายน  2565 – 31 มีนาคม 2566 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  

3.1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กําหนดใน

กฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น โทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



(๑1) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ การ 

(๑2) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทํ าผิดวินั ย  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑3) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ 

3.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน  
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
1.) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
2.) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
3.) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

4. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัครสอบคัดเลือก 

4.1. การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 1  
ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 035 - 528308 

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 แสดงวุฒิการศึกษา

และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
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) 
7.) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  ๑  ฉบับ 
เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัครต้องนำเอกสารฉบับจริงมาด้วย 

4.3. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนา



ถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

4.4. การยื่นใบสมัคร 
1.) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบ

สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด 
2.) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

4.5. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะภายในวันที่ 8  มิถุนายน 2565  

4.6. วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก 
วันที่ 9  มิถุนายน  2565 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวธิีการประเมินดังนี้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน 

1. ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
50 

- สอบสอน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

การประเมิน 
2. ประวัติส่วนตวัและการศกึษา 

 
10 

 
สอบสัมภาษณ์ 

3. การประกอบคุณความดี 10 สอบสัมภาษณ์ 
4. บุคลิกภาพ ทว่งทีวาจา 10 สอบสัมภาษณ์ 
5. การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 สอบสัมภาษณ์ 
6. เจตคติและอุดมการณ ์ 10 สอบสัมภาษณ์ 

คะแนนรวม 100  

6. การการประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนที่

สอบได้ เรียงลําดับจากผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในวันที่ 10  มิถุนายน 2565  
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ ๑ ของวิชาเอก ไปรายงานตัว  
ณ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ในวันที่ 13  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ถึง 10.00 น. ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงาน จะเรียกร้อง
สิทธิ ใด ๆ ในภายหลังมิได้ และโรงเรียนจะดําเนินการเรียกตัวผู้ที่คัดเลือกได้ในลําดับถัดไป ไปรายงาน
ตัวเพื่อ เข้าปฏิบัติงานต่อไป 

7. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก / เลือกสรร 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาทําสัญญาจ้างในวันที่  13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 
10.00น. ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 



8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
 8.1. จะดําเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และ
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการเรียงตามลําดับที่ได้รับการคัดเลือก 
 8.2. การจ้างครู ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ 
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกําหนด 
ตามลําดับ 
 8.3. กําหนดระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565  – 31 มีนาคม 2566 
และจะมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ๓ เดือน 
 8.4. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด คุณสมบัติ
ตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 

           
 
 

 
 (นายนพดล  คำเรียง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
 


