
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
ที่ 004/2563 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
**************************** 

ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ก าหนดรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้ างเหมาปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน                 
จ านวน 1  อัตรา  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
        ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

  ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

        ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

  ๒.๙  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันท าสัญญา ) 

  ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
 

          ๓.  อัตราค่าจ้าง 
    ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
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๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรยีน  
     ๔.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้ง
ระบบ AMSS 
    ๔.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  ๔.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
     ๔.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น    
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
   4.๕  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๕.  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียน บ้านเกาะวิทยา              
ระหว่าง  วันที่  ๑๓ – 1๙  เมษายน  2563 (เวลา 09.00 น. - 15.00 น.)  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                   
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 
         ๖. เอกสารหลักฐานในการสมัคร   

  ๖.๑ ใบสมัคร ขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (ห้องธุรการ อาคารเรียน ๑) 
  ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    

                   จ านวน  ๑  รปู 
  ๖.๓  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา                         จ านวน  ๑  ฉบบั 

   ๖.๔  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา     จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา                จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
 ๖.๖  ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)                               จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๗  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)                              จ านวน  ๑  ฉบบั 
 
        ๗. เงื่อนไขการรับสมัคร 

  ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัคร           
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ          

  ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ให้
ไว้ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว  

  ๗.๓  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล    
ท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก 
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูล      
ในเอกสารเป็นเท็จ  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาจะไม่พิจารณาจ้าง โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้  
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  ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕6๓  ณ โรงเรียน
บ้านเกาะวิทยา และทางเว็บไซต ์ http://www.banko.ac.th/ 
 
            ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  

9.1  ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
9.2  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

9.2.1 ประวัติการศึกษา  (10 คะแนน) 
9.2.2 ความรู้ทั่วไป  (10 คะแนน) 
9.2.3 ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
9.2.4 ท่วงที  วาจา อุปนิสัย  (10 คะแนน) 
9.2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
 

              ๑๐.  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการสอบคัดเลือก สถานที่ 

๒3 เมษายน 256๓ 
09.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียน 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏบิัติทางคอมพิวเตอร์ 

๒๔ เมษายน 256๓ 
๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

สอบสัมภาษณ ์
 
 11.  เกณฑ์การตัดสิน 
   การตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
   การจัดล าดับที่  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย                
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
             12.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่             
2๕ เมษายน 2563   
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

 
      
 

            (นางสาวกัญญ์พิดา  จงคง)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
 
 

http://www.banko.ac.th/
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  ลงวันที่  ๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
................................................................................ 

 
 

     ๔      เมษายน  ๒๕63 ประกาศรับสมัคร 
  1๓-1๙  เมษายน  ๒563   รับสมัคร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     ๒๐    เมษายน  ๒๕63 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
     2๓    เมษายน  ๒๕63 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียนและภาคปฏิบัติ)   
     2๔    เมษายน  2563 สอบสัมภาษณ์   
     2๕    เมษายน  2563 ประกาศผลการคัดเลือก 
    รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง  จะจ้างเมื่อได้รับเงินงบประมาณจาก สพฐ. 
 

.............................................................................. 
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                    ล ำดับที่สมัคร................ 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

1. ชื่อ...................................................................นำมสกุล............................................... ...................  
    สัญชำติ..................................เชื้อชำติ.......................................ศำสนำ..........................................  
   เกิดวันที่..............เดือน..................... ......................................พ.ศ......................อำย.ุ....................ปี     
   เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน.................................................................................................................... ....           
2. เกิดท่ีต ำบล...............................................อ ำเภอ..............................................จังหวัด....................................   
3. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี............................ถนน..........................................ต ำบล...................................................... 
อ ำเภอ................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์............... ............................ 
4. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำก.......................................................... ................................................................ 
ไดร้ับวุฒิกำรศึกษำ..................................................../วิชำเอก............................................หลักสูตร.................ปี  
เมื่อวันที่..............................เดือน.............................................................. ......................พ.ศ. ............................. 
ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ คือ.............................................................................................. ............................... 
5. ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพขึ้นไป   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว     
ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... ..........  

        ลำยมือชื่อ......................................................ผู้สมัคร 

                         (........................................................)  
                                                            ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. .............. 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ  
        (    ) หลักฐำนครบ  
        (    ) หลักฐำนไม่ครบ  
 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
      (...........................................................) 
ต ำแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ  
 (     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
 (     ) ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก............................................... 
...............................................................................................  
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ      
         (..............................................................)  
ต ำแหน่ง.....................................................................  
วันที่................./.............................../........................ 

 

รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว 

 

 

 

 

  


