
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคคลาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน 

************* 

 ด้วยโรงเรียนบ้านโคคลาน  หมู่ 1  ต าบลโคคลาน  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  2  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครู 
อัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน  ๒  อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
ท าหน้าทีค่รูผู้สอน  ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  จ านวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  - สาขาวิชาเอก  ปฐมวัย   จ านวน  1  อัตรา 
  - สาขาวิชาเอก  ประถมศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  2.1  เพศ ชาย-หญิง 
  2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.3  มีสัญชาติไทย 
  2.4  มีอายุ  20  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
  2.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการพรรคการเมือง 
  2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เพราะการกระท าผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.10  ไม่เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  2.11  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  2.12  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช 

 



 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ  โรงเรียนบ้านโคคลาน  
ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  2561 – 10  มิถุนายน  2561  
เวลา  0๘.30 – 16.30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติ 
         แลว้พร้อมต้นฉบับ     จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2  ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) พร้อมต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ 
  4.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
         คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมต้นฉบับ   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ 
  4.7  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จ านวน  3  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน) 
  4.8  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
         ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จ านวน  1  ฉบับ 

 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  11  มิถุนายน  2561  (ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคคลาน หรือทางเว็ปไซต์ http://www.bankoklan.org/)  

  

 

http://www.bankoklan.org/


 7. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

  
 8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านโคคลาน  จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  13  มิถุนายน  
พ.ศ. 2561  เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโคคลาน 

  
 9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  9.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูง 
ลงมา  ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2561  รายชื่อผ้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1   ปี นับตั้งแต่ 
ประกาศผลสอบคัดเลือก 
  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันดับยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณี 
ใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  15  มิถุนายน  2561 โดยจะท า
สัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ระยะเวลาสัญญาจ้าง 15 มิถุนายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
  10.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
50 

 

คะแนนรวม 100  



  10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
  10.5  ผู้ได้รับการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

     ( นายเอนก  ผ่องแผ้ว ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน 


