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ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

 ---------------------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
จำนวน  1  อัตรา  งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามคำสั่งที่ 1120/2560  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.   ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1   ชื่อตำแหน่ง     ครูอัตราจ้าง  

1.2   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
    ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
  1.3    กลุ่มวิชาที่ต้องการ  
      -  เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา 
  1.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ 
   - ค่าจ้างต่อเดือน  15,000 บาท  
  1.5   คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะด้านสำหรับผู้สมัคร 
   - คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป ดังนี้ 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
    (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ซึ่งความ 
สามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  
    (5)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6)  ไม่เคยต้องโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



    (7)  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   - คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    (1 ) มี วุฒิ ป ริญ ญ าตรีท างการศึ กษ าห รือท าง อ่ืนที่  ก .ค .ศ  กำหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน และตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
    (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู  
 2.   การรับสมัคร 
  2.1   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วย
ตนเองทีห่้องธุรการ โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2565  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  
  2.2   หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้    
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย) 
   (2) สำเนาวุฒิ ทางการศึกษาที่ ตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะของตำแหน่ งที่ สมัคร      
จำนวน 1 ฉบับ 
   (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
   (4)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
   (5)   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
   (6)   ใบรับรองแพทย์  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
   (7)   หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
   (8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอ่ืน (ถ้ามี)   
   ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2)–(8) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร 
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
  2.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ครบถ้วน 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง  
   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ 
 



            3.   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบัวแก้วเกษร จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการสอนและสอบ
สัมภาษณ์ในวันที ่26  ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป  
โปรแกรมท่ีใช้สอนได้แก่ การเขียนโปรแกรมภาษา C , การออกแบบ 3 มิติ หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ  

เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
09.00 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 12.00 น. 

สอบปฏิบัติการสอน   - ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
สอบสัมภาษณ์        - วัดบุคลิกภาพและทัศนคติด้านความเป็นคร ู                    

50 คะแนน 
50 คะแนน 

 4.   เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  4.1 ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนรวมไมต่่ำกว่าร้อยละ 60  
  4.2 ผู้สมัครที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด จะถูกขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่ 1 จากนั้นจะเรียง
ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากผู้สมัครมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติการสอน และ
สอบสัมภาษณ์ตามลำดับ 
  4.3 โรงเรียนบัวแก้วเกษร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 
2565 และทางโรงเรียนจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศ    
 5. การทำสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง 
  5.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะมาทำสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนบัวแก้วเกษร วันและเวลา
การทำสัญญาจ้าง วันที่  1 พฤศจิกายน 2565   
  5.2  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2565 เป็นต้นไป  
  5.3  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566  
รวม 6 เดือน 
  5.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  5.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฎ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจใน
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
  
 

(นายสุชาติ   กรดงาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร 


