
 

  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาการงานและเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์) 
********************* 

ด้วย  โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา    เลขที่  ๓๒๐ หมู่ ๖ ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
ครูผู้สอนวิชาการงานและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) จ านวน  ๑  อัตรา  โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาการงานและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท  (พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนตามผลงานทุกภาคเรียน) 
โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้ว ๕%   เดือนละ ๓๗๕ บาท 
     ๑.๑ การงานและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  จ านวน   ๑  อัตรา  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๒.๑  มีสัญชาติไทย  เพศชาย 

๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้อง  
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา    
 เลขที่  ๓๒๐ หมู่ ๖ ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  เบอร์โทรศัพท์  054-332259   
ตั้งแต่วันที่  ๕ ตุลาคม ถึง ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จ านวน  ๑  ฉบับ 
               ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
             ๔.๖  ใบรับรองแพทย์    

  ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 



 

          ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา    
เลขที่  ๓๒๐ หมู่ ๖ ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
   ๗.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 

 หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ 
ครูผู้สอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙         
สถานที่สอบคัดเลือก ในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙         

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

     สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการงานและ

เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
2. สอบภาคปฏิบัติ 

      สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 
๓๐ 
๒๐ 

 

 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ใน
กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง       
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือก
จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                 (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

คอมพิวเตอร์ เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  
 ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   
  ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
  ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 



 

 ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏ 
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๐.๕ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                                   

                                                                                                         
                                                            (พระครูสิทธิสุตานุกูล) 
                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
------------------------------------------ 

  ๑.  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน  ๘๐  คะแนน ดังนี้ 
1.1 ความรอบรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ๕๐   คะแนน 
1.2 สอบภาคปฏิบัติ   ๓๐  คะแนน 

 
2. การสอบสัมภาษณ์   ๒๐   คะแนน 

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



 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครผูู้สอนคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา     

********************************** 
 
วันที่   5 ตุลาคม  2559               - ประกาศรับสมัคร 
วันที่  5 – 15 ตุลาคม 2559      - รับสมัคร  
วันที่  15 ตุลาคม  2559   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  17 ตุลาคม  2559   - ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  18 ตุลาคม  2559   - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  25  ตุลาคม 2559     -  รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 
วันที่  25  ตุลาคม 2554         - เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

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



 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา     

---------------------------------------- 
 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .............. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

 

     
๑ นิ้ว 

 

เลขประจ ำตัวสอบ............... 


