
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเซอทะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒ 
********************* 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านเซอทะ  จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งอัตรา
จ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จ านวน ๑ อัตรา โดยด าเนนิการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สั่ง ณ วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ 
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
 ต ำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑  อัตรา  
     อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      ขอบข่ำยลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 

  ๑.งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้ง
ระบบ  My  OFFice 

  ๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

  ๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระเบียบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  ๔. ประสานงาน การติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่
ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

                     5. ผู้ช่วยการเงิน 

  ๕. งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 



 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  

               ๒.๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  
              ๒.๒   ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

     ๒.๓  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (๒.๑) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
  (๒.๒) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
 

๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเซอทะ 
อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก  ตั้งแต่วันที่  10 – 16  มิถุนำยน  ๒๕๖2  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) หรือดาว
โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006209985045 

          ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ ดังนี้  
      ๔.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     ๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)   
      ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
                ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
                ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   
                ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑x๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   

๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
               ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านเซอทะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 17  มิถุนำยน  ๒๕๖2  ณ โรงเรียนบ้านเซอทะ   

          ๗.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ 
ธุรการโรงเรียน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 
 



 

   ๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนบ้านเซอทะ  จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามก าหนดการสอบใน
ตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่ 28 มิถุนำยน  ๒๕๖2 

     ภำค ก 
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

 
     ภำค ข 
   เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

     สอบข้อเขียน 
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -  ความรอบรู้ 
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                                                                                                                               
 
๒.ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 

 
๕๐ 

 
 

 
๕๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศ 

            ๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
      ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่า
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
       ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวันที่  29  มิถุนำยน  ๒๕๖2   นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓.)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
       ๑๐.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  
1  กรกฏำคม ๒๕๖2   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเซอทะ  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา 
การจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่  1  กรกฏำคม  ๒๕๖2 –  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๒ 
        ๑๐.๒ การจดัท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งธุรการโรงเรียน
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งธุรการโรงเรียน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ   หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 
ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ ลงวันที่ ) 

 
๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖2 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันที่ 10 - ๑6 มิถุนายน ๒๕๖2 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖2 
๔. สอบคัดเลือก                     วันที ่27 มิถุนายน ๒๕๖2 
๕. ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 28  มิถุนายน ๒๕๖2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกำรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ ลงวันที ่7 มิถุนำยน ๒๕๖2 ) 

------------------------------------------ 
ภำค ก   ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง( ๕๐ คะแนน)   

๑. สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
๒. ความสามรถด้านตัวเลข 
๓. ความสามรถด้านภาษาไทย 
๔. ความสามรถด้านเหตุผล 
๕. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ภำค ข  ควำมเหมำะกับต ำแหน่ง ( ๕๐ คะแนน ) โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสำร โดย
ประเมินจำก 

๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
๒. บุคลิกลักษณะ 
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๕. เจตคติและอุดมการณ์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบและคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ 
(คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน ) 

 
ที ่ องค์ประกอบ ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาการตอบค าถามเก่ียวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที ท่วง
วาจา  การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามและกิริยา
อาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามโดยมีหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               ใบสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวท ำหน้ำที่ครูธุรกำรโรงเรียน 
                     โรงเรียนบ้ำนเซอทะ  อ ำเภออุ้มผำง  จังหวัดตำก 
                                                 ---------------------------------------- 
 
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 าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .............. 

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

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

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

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

 

 

เลขประจ ำตวัสอบ............... 


