
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกคอน 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
-------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกคอน ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560                   
สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เร่ือง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและ ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เร่ืองมอบอ านาจเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารราชพัสดุภาครัฐ  เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังน้ี 
       1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ต าแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราวปฏบิัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน  1  อัตรา 
       2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีการปฏบิัติงาน 
  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบ E-Office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น                               
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเขา้รับการคัดเลอืก 

3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปบีริบูรณ์ 
(3)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
(7)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี 
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(8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(11)  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
(12)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ   
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
      คุณวฒุิ : วฒุิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถสมคัรได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจา้งเดือนละ 9,000 บาท) 

            4. อัตราคา่จ้าง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  9,000.- บาท 
            5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง        
ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านโคกคอน ระหว่างวันที่ 24 – 30  ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
            6. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  6.1 ใบสมคัรเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 
  6.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)     จ านวน 1 ชุด 
  6.3 ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร    จ านวน 1 ฉบับ 
  6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)    จ านวน 1 ฉบับ 
     6.5 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน                                     จ านวน 1 ฉบบั 
     6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549        จ านวน 1 ฉบับ 
     6.7 รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด  1 น้ิว                                
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน                                                                          จ านวน 3 รูป 
     6.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล       จ านวน 1 ฉบับ                                                             
(ในกรณีที่ช่ือ - ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการสมคัรไม่ตรงกัน) ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการหย่า (ถา้มี)  

     7. เงือ่นไขการสมัคร 

    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่
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มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ         
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

        8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลอืก  
  โรงเรียนบ้านโคกคอน จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคดัเลือก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2563  ณ  โรงเรียนบ้านโคกคอน และ www.nkedu1.go.th 
      9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลอืก 
   โรงเรียนบ้านโคกคอนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏบิัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน  ดังน้ี 

หลักสูตรการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ส่วนที่ 1 
1. ความรู้เกี่ยวกบัภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่างๆ ดังน้ี 
        1.1 ความรู้ทั่วไป 
        1.2 ความสามารถทางภาษาไทย 
        1.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
        1.4 ความรู้เกี่ยวกบังานธุรการและงานสารบรรณ 
        1.5 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

 
20 

 
สอบข้อเขยีน 

ส่วนที่ 2 
2. ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกีย่วกบังาน ดังน้ี 
       การใช้โปรแกรมส านักงานชุด Microsoft Office 
           - ทดสอบพิมพ์หนังสือราชการ 
           - ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

 
30 

 
สอบปฏิบัติ 

ส่วนที่ 3 
       3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
       3.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
       3.3 วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
       3.4 การมีปฏภิาณไหวพริบ 
       3.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
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 10. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก  วันที่ 2 พฤศจิกกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน ดังน้ี 

วัน เดือน ปี เวลา การด าเนินการคัดเลือก คะแนน 

2 พฤศจิกายน 

2563 

10.00 – 10.30 น. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาระงาน 
โดยวิธีสอบข้อเขยีน 

20  คะแนน 

11.00 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกีย่วกับงาน 

โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

30  คะแนน 

 13.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวธิีสอบ
สัมภาษณ์ ดังน้ี 
       1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
       2. บคุลิกลกัษณะ ทว่งทีวาจา 
       3. วฒุิภาวะทางอารมณ์ 
       4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
       5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติ 
อุดมการณ์ 

50  คะแนน 

ส าหรับสถานท่ีในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

        11.  เกณฑ์การตัดสิน 
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ และ
สัมภาษณ์  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันให้เรียงตามล าดับ ดังน้ี 
   1) ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า    
   2) ให้ผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า   
   3) ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
       12.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืก 
    โรงเรียนบ้านโคกคอน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2563                          
ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน และทางเว็บไซต์ http://www.nkedu1.go.th โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้
คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ  

  13.  การขึ้นบญัชีและการยกเลิกการขึ้นบญัชีผู้ได้รับคัดเลอืก 
        การขึ้นบญัชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผูไ้ด้รับการคัดเลือก  เมื่อโรงเรียนบ้านโคกคอนได้ด าเนินการ
สรรหาและจ้างครบตามจ านวนต าแหน่งวา่งที่ประกาศรับสมคัรแล้วบัญชีน้ันเป็นอันยกเลิก 
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  14.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 

                              การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลอืกท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและ
การข้ึนบัญชีเป็นหนังสือเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง ส าหรับการจ้างคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับต้ังแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวน้ี หรือ
การประสานทางโทรศัพท์ ทั้งน้ีในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างต้องสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้าน
โคกคอนจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และบุคคลที่ถูกเรียกตัวคราวก่อนจะ
เรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 
 

            อน่ึง ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน  ไม่ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข     
ที่องค์กรกลางต่าง ๆ ก าหนด 
 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
           (นายธีรวัฒน์  ดีเลิศ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกคอน 
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ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราวปฏิบติังานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านโคกคอน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างช่ัวคราว  ลงวันที่  16 ตุลาคม 2563) 
 
1. ประกาศรับสมคัร ภายในวันที่  16 ตุลาคม 2563 
2. รับสมคัร วันที่ 24 – 30  ตุลาคม 2563 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ ์ ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2563 
4. สอบข้อเขยีน  
   เวลา 10.00 น. – 10.30 น.    
   ความรู้ความสามารถตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่   
   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
   เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

     
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
6. ด าเนินการท าสญัญาจัดจา้งธุรการโรงเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


