
 
ประกาศโรงเรยีนบ้านบางเจรญิ 

เรื่อง รับสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตังิานธรุการโรงเรยีน 
.............................................. 

 ด้วยโรงเรียนบ้านบางเจริญจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
บ้านบางเจริญ อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕   
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา 
 

 ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้งระบบ E-Office 
๑.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๑.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น     

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ 
(๑) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
(๒) มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ตามนโยบาย

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

 ๔. รายละเอียดการจ้าง 
อัตราจ้าง 9,๐๐๐ บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจะจ้างก็ต่อเมื่อ
ได้รับงบประมาณแล้ว 

 

๕. การรับสมัครและเอกสารหลักฐาน 
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๑๓ 

กันยายน ๒๕6๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
(๒) ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่

เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น 
(๗) แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 
เอกสารตามข้อ  (๒) – (๗) ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้อง

รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน 256๒           

ณ  โรงเรียนบ้านบางเจริญ เว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://web.facebook.com/bcr.ac.th 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๗.๑ คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถ จ านวน ๕๐ คะแนน ในขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 
- พ้ืนฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมส านักงาน(Microsoft Word) 



- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานด้านการศึกษา โครงสร้างหน่วยงาน กลุ่มงาน ภารกิจหน้าที่         
ของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพชุมชน ท้องถิ่น และหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(๒) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถ

พิเศษที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน ๕๐ คะแนน ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- พิจารณาประวัติส่วนตัวและการศึกษา   ๑๐ คะแนน 
- พิจารณาบุคลิกภาพ กริยามารยาท   ๑๐ คะแนน 
- พิจารณาประสบการณ์การท างาน/ผลงาน  ๑๐ คะแนน 
- พิจารณาไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์การท างาน ๑๐ คะแนน 
- พิจารณาความรู้ความสามารถพิเศษ   ๑๐ คะแนน 

 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกในวันจันทร์ที ่๒๓ กันยายน 256๒ ตามตาราง ดังนี้  

วนัที ่ เวลา การประเมนิ วธิกีารคดัเลอืก สถานที ่
จันทร์ที ่๒๓ 
กันยายน 
256๒ 

๐๙.๐๐ น.  
–  

๑๐.๐๐ น. 

ประเมินความรู้ความสามารถ 
จ านวน ๕๐ คะแนน 

การสอบข้อเขียน ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

๑๐.๓๐ น.  
เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
จ านวน ๕๐ คะแนน 

การสัมภาษณ์และ
พิจารณาแฟ้มสะสม
ผลงาน(Portfolio) 

 

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันทั้งภาคประเมินความรู้ความสามารถและภาคประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการประกาศผลจะเรียงล าดับ
คะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขี ยน
มากกว่าอยู่ในล าดบัที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี 
โรงเรียนบ้านบางเจริญจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 2๔ กันยายน ๒๕6๒ ณ โรงเรียน

บ้านบางเจริญ เว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://web.facebook.com/bcr.ac.th โดยผู้ได้รับการคัดเลือก
จะได้รับการจัดจ้างตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี    
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันใหม่ หรือเมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียนบ้านบางเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน          
และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว 
(๔) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
(๕) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 
 



๑๑. อื่นๆ 
๑๑.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เท่ากับจ านวน

ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจ า
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.๒ การเรียกรายงานตัวและท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เท่านั้น 
๑๑.๓ การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี

ของโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียน
หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะ
ผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ
ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านบางเจริญจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล าดับที่ถัดไป เพ่ือท าสัญญาจ้างต่อไป และจะ
เรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
                                                                    (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปน็ลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตัิงานธรุการโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
ครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ 

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

๑. ข้อมลูสว่นตวั 
๑.๑ ชื่อ......................................................นามสกุล.........................................................  
๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด .........../.................../...............  
๑.๓ อายุ (ณ วันสมัคร) ..............ปี ................เดือน 
๑.๔ สัญชาติ............ เชื้อชาติ................... นับถือศาสนา........................ 
๑.๕ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................. หมู่............ ต าบล.............................. อ าเภอ........ ...................... 
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................ 
๑.๖ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่................. หมู่............ ต าบล.............................. อ าเภอ................... ........... 
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................ 
๑.๗ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ๑. ................................................ ๒. .............................................  
 

๒. ข้อมลูความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
๒.๑ ปีที่จบการศึกษา/วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา(ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับสูงสุด) 

ปีทีจ่บการศึกษา วฒุกิารศึกษา สถานศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   

 

๒.๒ ประสบการณ์การฝึกงาน/ท างาน 
ปีทีฝ่กึงาน/

ท างาน 
สถานทีฝ่ึกงาน/ท างาน ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

   
   
   
   
   
   
   

ติดรูปขนาด 
๑ x ๑.๕ นิ้ว 



 
๒.๓ ความสามารถพิเศษตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา(นโยบาย ๖ สร้าง ๓ ลด ๘ เพ่ิม) 
- ให้ท่านเลือกความสามารถพิเศษ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
(     ) ด้านศิลปะ  (     ) ด้านดนตรี ระบุ..........................  (     ) ด้านกีฬา 
(     ) ด้านส่งเสริมความเป็นไทย (อาทิ นาฏศิลป์ อาหารไทย ฯ) ระบุ........................................ 
(     ) ด้านภาษา (อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯ) ระบุ............................ 
(     ) ด้าน ICT  (     ) ด้านภูมิปัญญา/อาชีพ ระบุ.............................................. 
- ความสามารถพิเศษที่ท่านเลือกข้างต้น ท่านมีความส าเร็จเชิงประจักษ์/มีผลงาน/หรือความโดดเด่นอย่างไร 

จงอธิบาย
 ............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
                                   ผู้สมคัร 
 

๓. ค ารบัรอง 
 ข้าพเจ้า..................................................................... ต าแหน่ง..............................ระดับ.............................. 
หน่วยงาน..................................................... ขอรับรองว่า (ชื่อผู้สมัคร)..................................... ................................. 
ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ทุกประการ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................... 
      ระดับ.................... หน่วยงาน.......................................... .... 
 
หมายเหตุ  ค ารับรองให้ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรองเท่านั้น 

 
 
 
 
 



๔. การตรวจสอบและรบัรองเอกสารหลกัฐาน (เฉพาะกรรมการของโรงเรยีนด าเนนิการ) 
 ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

(  ) ใบสมัคร ๑ ชุด กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย 
(  ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
(  ) ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
(  ) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
(  ) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่

เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(  ) หลักฐานอืน่ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)......................................................................................................... 
(  ) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
                 ผู้ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐาน 

 

๔. การพจิารณากลัน่กรองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลือก (เฉพาะคณะกรรมการของโรงเรยีนด าเนนิการ) 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของ(ชื่อผู้สมัคร) ....................................................................................... ตาม ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ในประกาศ     
รับสมัครประกอบเอกสารและหลักฐาน/ค ารับรอง เห็นว่า  
 (  ) สมควรมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
 (  ) ไม่สมควรมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก ...................................................................................... 
      .............................................................................................................................................................. 
 
 ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ..................................... 
 (.............................................) (..............................................) (..............................................) 
               ประธานกรรมการ                    กรรมการ                             กรรมการ 
 

๕. ผูอ้นุมตั ิ
 (   ) อนุมัตใิห้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
 (   ) ไม่อนุมัตใิห้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เนื่องจาก ............................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
        (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 


