
 
 

 
ประกาศโรงเรยีนบอ่กรวุทิยา 

เรือ่ง  รบัสมคัรสอบคดัเลอืกบคุคล ตำแหนง่ ลูกจา้งชัว่คราว (ครผููส้อนวชิาเอกคอมพวิเตอร์) 
*************************** 

 ด้วยโรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน
วิชาเอกคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ.04009/4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 
2559 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

          1. ตำแหน่งทีจ่ะดำเนนิการสอบคดัเลอืกเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว  
จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท/คน)  สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
1.1  สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา   

 2.  คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมคัรสอบคดัเลอืก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนั งสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 

3.  วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลอืก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการหรือโทรสอบถาม 061-3896766, 099-5623352 

  

 

 



  4.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่ส้มัครสอบจะตอ้งนำมายื่นในวนัสมคัรสอบ  
      4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
      4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
                4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
                4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
                4.7  ใบรับรองแพทย์    

  5.  การยืน่ใบสมคัร 
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                5.3  ผูส้มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมคัร 

          6.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ขา้สอบคดัเลอืก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา www.borkruwittaya.ac.th 
           7.  หลกัสตูรและวธิกีารคัดเลอืก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน  
โดยการสอบปรนัยหรือข้ออัตนัย และการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนในตำแหน่งที่รับสมัคร จะใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) 

  8.  วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 
        โรงเรียนบ่อกรุจะดำเนินการสอบและสอบสัมภาษณ์ ใน 19 มกราคม2564 และประกาศผล
สอบภายในวันที่ 22 มกราคม2564 โดยสอบในวิชาต่างๆดังนี้ 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม 
19 มกราคม2564 

ภาคเชา้ 
09.10-10.30 น 

 

 
ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 

 
50 คะเนน 

10.30-12.00 น ภาค ข. 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง 

50 คะเนน 

ภาคบา่ย 
13.30 เป็นต้นไป 

ภาค ค. 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดย
การสัมภาษณ์) 

50 คะเนน 



   9.  เกณฑ์การตดัสนิ 
       9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับทีด่ีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

10.  การจดัทำสญัญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลอืก/เงือ่นไขการจา้ง 
        10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 1  
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญา การจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564  - 30 กันยายน 2564 ส่วนในปีการศึกษาต่อไป 
เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
                                   

 

                                                                                           
( นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 



ปฏทิินการดำเนินการคดัเลอืก 
ลูกจา้งชัว่คราว (ครผููส้อนวชิาเอกคอมพวิเตอร์) 

ตามประกาศโรงเรยีนบอ่กรวุทิยา วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
 

วนั/เดอืน/ป ี รายการ 
30 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 ประกาศสอบ 
7-13 มกราคม 2564 รับสมัคร (08.30-16.30 น.)ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
16 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
19 มกราคม2564 สอบคัดเลือก 
22 มกราคม2564 ประกาศผลคัดเลือก 
1  กุมภาพันธ์ 2564 ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฎิบัติงาน 
 
 
 

 
 


