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ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

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

  ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านคูบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑   
มีความประสงคร์ับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  ครูผู้สอน จ านวน 2 อัตรา ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป  ดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจา้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง 
  - ครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,500 บาท 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
 ๖) ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ ง พักราชการ ถูกสั่ ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ  

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 1) ครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์  
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่  ณ ห้องธุรการ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนบ้านคูบ 
ต าบลคูบ  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563  ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๑) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน  3  รูป 
๒) ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว      

และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  
 พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕) ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
(ออกให้โดยสถานพยาบาลรัฐเท่านั้น)     จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ  

 5. เงื่อนไขการสมัคร 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านคูบ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคูบ ต าบลคูบ อ าเภอน้ า
เกลีย้ง  จังหวัดศรีสะเกษ และเว็ปไซต์ของโรงเรียนบ้านคูบ(http://www.bankoob.ac.th/) 
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อนึ่ง... 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านคูบ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการ
สอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ก าหนด (คะแนนเต็ม  ๑00 คะแนน) ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคูบ ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ก  
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา(ทดสอบภาคปฏิบัติ)* 

 
25 
25 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  
เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
-ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
-บุคลิกภาพ 

 
25 
25 

*ให้ผู้สอบน าอุปกรณท์ี่จะใช้ทดสอบภาคปฏิบัติมาเอง 

 9. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
บ้านคูบ จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครกอ่นเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านคูบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม           
ข้อ ๗ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ  โรงเรียนบ้านคูบ ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
และเว็ปไซต์ของโรงเรียนบ้านคูบ(http://www.bankoob.ac.th/) โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนบ้านคูบ  ต าบลคูบ  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้าง 
   ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดย
ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 โดยใช้ประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนบ้านคูบ  เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมี
หนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
   ๑๒.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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      อนึ่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการจ้างอัตรา
จ้างรายเดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการหรือข้าราชการ
ต่อไป  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการครู  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขท่ี คพร. และ กคศ. ก าหนดตามล าดับ  

  ประกาศ  ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
     
 
       

 
(นายส าเริง  ส านักนิตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านคูบ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
................................................................................ 

8 - 12 มิถุนายน 2563   ประกาศรับสมัคร 
15 – 19 มิถุนายน 2563   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
22 มิถุนายน 2563   ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบเข้ารับการคัดเลอืก 
24 มิถุนายน 2563   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
25 มิถุนายน 2563   ประกาศผลการคัดเลอืก 
29 มิถุนายน 2563   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
1 กรกฏาคม 2563     เริ่มปฏิบัติงาน 
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