
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
…………………………………………………… 

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา  

  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  1763/2546   สั่ง ณ 
วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
1.1  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านคณิตศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา  
1.2  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท      
1.3  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันจัดท าสัญญาจ้าง  ถึง  30 กันยายน 2559  

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
 
 

  /6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก...  

 



  6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษท่ีกระท าความผิดที่ได้ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  8)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  9)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 

รับรอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. 2546 

3)  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 
วิชาเอก/โท ทางคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ให้ขอรับ 
ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี  ต าบลบงเหนือ  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร  ในระหว่างวันที่  30 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  7 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
2) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู พร้อม 
ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  

4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.  

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  
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        6)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  

8  กรกฎาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี และทางเว็บไซต์  www.facebook.com/pages/โรงเรียน
บ้านโคกสวัสดี 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม รูปแบบ 
1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 50 สอบขอ้เขียน 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 สอบข้อเขียน 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 50 สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน 150  

6.  วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  11  กรกฎาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
เวลา 09.00 – 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 50 
เวลา 10.40 – 12.10 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 50 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย  กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 

8.  การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี จะประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 13  กรกฎาคม  2559  ณ 
โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี และทางเว็บไซต์  www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี   
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  และจะเรียกรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างตามล าดับผล
การคัดเลือก  โดยไม่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อ 
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9.  การท าสัญญาจ้าง 
 9.1  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14  กรกฎาคม  
2559  โดยจะจ้างไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2559  ส่วนในปีงบประมาณต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินก็จะท าสัญญาจ้างให้ต่อไป 

9.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศผลการคัดเลือกนี้ เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านคณิตศาสตร์  โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว 
ตามวัน เวลาที่ก าหนดในข้อ 9.1  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบการประกาศผลการคัดเลือก   
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

9.3  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง- 
ชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  และหากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร 
โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

ประกาศ ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 

นางณิชาภา  อ้ือตระกูล 
( นางณิชาภา  อ้ือตระกูล ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559) 

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

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559       ประกาศรับสมัคร  
วันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559     รับสมัครคัดเลือก ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559                                คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  

และสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 
ภายในวันที่  13 กรกฎาคม 2559   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559     เวลา 09.30 น. รายงานตัวเพ่ือจดัท าสัญญาจ้าง  
 

      ....................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


