
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนสระ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
 ด้วย โรงเรียนบ้านดอนสระ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านดอนสระ อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนสระ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา  

 2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำทีก่ำรปฏิบัติงำน 
  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
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    (3)  เป็นผู้ทีเ่ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์          
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (5)  ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
    (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
    (12)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานของรัฐ   
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) 

 4. อัตรำค่ำจ้ำง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  9,000.- บาท 

   5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ  ระหว่างวันที่  10 – 12  ตุลาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ 
   6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

   6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด   จ านวน 1 ฉบับ 
    6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
    6.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา     จ านวน 1 ฉบับ 
    6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา    จ านวน 1 ฉบับ 
    6.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า           
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ านวน 1 ฉบับ 
    6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว ซ่ึงถ่ายมาแล้ว            
ไม่เกิน 6 เดือน   จ านวน 3 รปู 
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    6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อนามสกุล   
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 

   7. เงื่อนไขกำรสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น       
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง            
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ     
การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก าหนด                
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านดอนสระ จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ         
ใด ๆ มิได ้

   8. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
   โรงเรียนบ้านดอนสระ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่        
16 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ   

     9. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
   โรงเรียนบ้านดอนสระ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ธุรการโรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
   9.1 ความรู้ความสามารถ  (คะแนน 50 คะแนน) 
    ความรู้ด้านงานสารบรรณ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
   9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนน 50 คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก 
    9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
    9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
    9.2.3 พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
    9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
    9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)  
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  10. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก  
 

วัน เดือน ปี 
 

 

เวลา 
 

 

การคัดเลือก 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

17  ตุลาคม  2561 
 
 
 

09.00 – 12.00 น.  
 
 
13.30 น. เป็นต้นไป 
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 
 
ความรู้ความสามารถ  
(สอบข้อเขียน)       
 

คะแนน 50 คะแนน 
 
 
คะแนน 50 คะแนน 

ส าหรับสถานทีใ่นการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

  11.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องได้
คะแนนรวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมาก
ไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได ้

  12.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
   โรงเรียนบ้านดอนสระ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  19  ตุลาคม  
2561  ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามล าดับ และ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

  13.  กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
         บัญชผีู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
      13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
      13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง  
      13.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
      13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน      
เป็นอันยกเลิก 
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  14.  กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
      การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีของโรงเรียนบ้านดอนสระ เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้อง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้ งนี้ ในวันที่จัดท า
สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ    ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านดอนสระ จะเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 

    ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
      ว่าที่ร้อยโท 

                (บุรินทร์  จงถวิล) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนสระ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

 
 

ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  

(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนดอนสระ  ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2561) 
*************************** 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  5 – 8 ตุลาคม 2561 
รับสมัคร ระหว่างวันที่  10 – 12  ตุลาคม  2561 
 (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  16 ตุลาคม 2561 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันที่  17 ตุลาคม 2561 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่    19 ตุลาคม 2561 
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง จะจ้างเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


