
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโนน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 

********************* 
ด้วย โรงเรียนบ้านตะโนน หมู่ที่  5 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 

          1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 8,000 บาท   
     1.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์  จ านวน   1   อัตรา  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
               2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
               2.2  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

     2.3  มีใบประกอบวิชาชีพครู         
 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่                 

โรงเรียน บ้านตะโนน หมู่ 11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 
ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
               4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จ านวน  1  ฉบับ 
               4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 

     4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิว้   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                   จ านวน  3 รูป  
               4.6  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ                                           จ านวน  1 ฉบับ 
        4.7 ใบรับรองแพทย์     
      4.8 ค่าสมัคร  100  บาท 

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
       5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
              5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 



          

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบคั ด เ ลื อกภาย ใน วั นที่  13 พฤษภาคม  2560                                   
ณ โรงเรียนบ้านตะโนน หมู่  11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  และทางเว็บไซต์
www.bantanonschool.ac.th 
 
          7.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
         หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
         โรงเรียนบ้านตะโนน จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่                               
14  พฤษภาคม 2560 สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ 
จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
14 พฤษภาคม 2560 
เวลา 09.00–12.00 น. 

 
 
 
 
         

เวลา 13.00 น.       
เป็นต้นไป 

     สอบข้อเขียน ภาค ก 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา/
จรรยาบรรณวิชาชีพ   
 
      ความรู้ความสามารถเฉพาะ  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสาขาวิชา  
 
2. สอบสัมภาษณ์ 
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9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
      9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง      
           9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
       (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                           (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 

 



 

    10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน   
        10.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะ
ราย  
           10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
                 10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏ 
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการ
จ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
        10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560                                
                                                                                          

                                                                           
                                                                       ( นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านตะโนน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

  
วัน  เดือน  ปี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5 พฤษภาคม 2560  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
  6 - 12 พฤษภาคม  2560  รับสมัครสอบคัดเลือก 
  13  พฤษภาคม  2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  14  พฤษภาคม 2560           ด าเนินการสอบคัดเลือก 
  15  พฤษภาคม 2560     ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  16  พฤษภาคม 2560      รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/ปฏิบัติงาน 

 


