
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์ 

 
-------------------------------------------------- 

 

            ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา    
 

            อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ทีศ่ธ 04009/ว4562   
สั่ง  ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูจ้างสอน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1  ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ทำหน้าที่ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1  อัตรา    
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140  บาท/เดือน 
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร      

 2.1  ต้องมีสัญชาติไทย 
 2.2  มีอายุ 20-35 ปี 
 2.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทาง    การศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.4  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 2.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

2.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                      2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที ่ในพรรค
การเมือง 

           2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2  มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.กำหนด หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
 3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังส ือร ับรองสิทธิ ์ที ่ออกโดยคุร ุสภา หรือ

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 
  

/4. ขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่... 



4.  ขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ 
 4.1  ทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 4.2  ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5.  อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ   

- ค่าตอบแทนเดือนละ  9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
6.  วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร 
           ผู้ที่ประสงค์สอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและแบบออนไลน์ได้ที่

สำนักงานธุรการโรงเรียนกระแสสินธุ ์ว ิทยาหรือสมัครได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนกระแสสินธุ ์ว ิทยาตั ้งแต่             
วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566 - วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้
ทางเว็บไซต์โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา www.krasaesin.ac.th   

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
7.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  

6 เดือนนับถึงวันสมัคร  จำนวน 2 รูป 
7.2  สำเนาใบปริญญาบัตร/ ใบแสดงวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) 

พร้อมเอกสารตัวจริงต้นฉบับ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  จำนวน 1 ชุด 

7.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                     7.4 ใบประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  จำนวน  1  ฉบับ 
  7.5  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล อย่างละ 1  ฉบับ 
                     7.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
8.  เงื่อนไขการสมัคร   

               ผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู ้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  
มิได ้

9. การยื่นใบสมัคร/การสมัครสอบ 
        9.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทาง 

เว็บไซต์โรงเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

       9.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมหมายเลข 
โทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

10.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื ่นสมัคร  ในวันพฤหัสที่  23 
มีนาคม  2566  ทางเว็บไซต์โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา   

/11. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก... 



        11.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ทำการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที ่ 27 มีนาคม 2566  
 

  ตารางสอบ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันจันทร์ 27  มีนาคม 2566  
เวลา 09.00 น.-10.00 น. 
เวลา 10.10 น.-12.00 น. 
 
  
 
เวลา 13.30 น.-15.30 น. 
 

ภาค ก 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 

ภาค ข 
- มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

(เขียนแผนการสอน 25 คะแนน ปฏิบัติการ
สอน 25 คะแนน) 

ภาค ค 
- ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ 

และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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11.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียน          

กระแสสินธุ์วิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 
28 มีนาคม 2566   ทางเว็บไซตโ์รงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
 12.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม 2566  (หากมีอัตรา
มาทดแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา สตูล ถือว่าสิ้นสุดสัญญาโดยทันที) โดยใช้ประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็น
หน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี  
 

  อนึ่งครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ถือเป็นการจ้างอัตรารายเดือน
จะไม่มีข้อผูกพันที ่จะนำไปสู ่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ  หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด 

ประกาศ ณ วันที่  14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   
 

 
(นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 

 


