
 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ@างเปAนลูกจ@างชั่วคราว ตำแหนFง ธุรการโรงเรียน 

          ------------------------------------------------ 

  ด#วย โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕          

จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปGนลูกจ#างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การมอบ

อำนาจเกี่ยวกับลูกจ#างช่ัวคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษา  ข้ันพื้นฐาน ดWวนที่สุด 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๔๑๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ#างปฏิบัติงานธุรการโรงเรยีน 

ปZงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบคุคลเพือ่คัดเลือกเปGนลูกจ#างช่ัวคราว ตำแหนWง ธุรการโรงเรยีน 

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยมีรายละเอียดดังตWอไปน้ี 

๑. ตำแหนFงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

  ตำแหนWง ลูกจ#างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน    จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ขอบขFายภารกิจและหน@าท่ีการปฏิบัติงาน 

    ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานและหนังสือราชการตWาง ๆ รวมทัง้ระบบ E-office, 

AMSS 

    ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบกิจWาย การจัดเกบ็ รักษาดูแล ความเปGนระเบียบเรียบร#อย 

    ๒.๓ งานข#อมูลขWาวสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข#อมูล การสำรวจ บันทึกข#อมูล และรายงาน 

ข#อมูล 

    ๒.๔ งานการประสานงาน การติดตWอสื่อสารกบัหนWวยงานสWวนราชการอื่น ๆ ในชุมชน และท#องถ่ิน การ

ให#บรกิารแกWประชาชนหรือผู#มาขอรับบริการ หรอืติดตWอราชการ 

    ๒.๕ งานอื่น ๆ ตามที่ได#รบัมอบหมาย 

๓. คณุสมบัติผู@มสีิทธิ์เข@ารับการคัดเลือก 

    ๓.๑ คุณสมบติัท่ัวไป 

          ๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

          ๓.๑.๒ มีอายุไมWต่ำกวWา ๑๘ ปZบริบูรณn 

          ๓.๑.๓ ไมWเปGนบุคคลล#มละลาย 

          ๓.๑.๔ ไมWเปGนผู#มรีWางกายทุพพลภาพ จนไมWสามารถปฏิบัติหน#าที่ได# ไร#ความสามารถ หรือจิตฟqrนเฟsอน  

ไมWสมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว#ในกฎหมายวWาด#วยระเบียบข#าราชการพลเรือน 

          ๓.๑.๕ ไมWเปGนผู#ดำรงตำแหนWงข#าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ#าหน#าที่ในพรรค

การเมือง 

            /๓.๑.๖ ไมWเปGนผู#... 



-๒- 

 

          ๓.๑.๖ ไมWเปGนผู#เคยต#องรบัโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดให#จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา 

เว#นเปGนโทษสำหรบัความผิดที่ได#กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมWเปGนผู#บกพรWองในศีลธรรมอันดีจน

เปGนทีร่ังเกียจของสังคม 

          ๓.๑.๗ ไมWเปGนผู#เคยถูกลงโทษให#ออก ปลดออก หรอืไลWออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนWวยงานอื่นของรัฐ 

          ๓.๑.๘ ไมWเปGนพระภิกษุสงฆn สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

    ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนFง 

          ๓.๒.๑ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 

          ๓.๒.๒ ไมWเปGนข#าราชการ หรือลกูจ#างของสWวนราชการ พนักงาน หรือลกูจ#างของหนWวยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท#องถ่ิน 

          ๓.๒.๓ ไมWเปGนโรคต#องห#ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๕) 

๔. อัตราคFาจ@าง 

 อัตราคWาจ#าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

          ระยะเวลาการจัดจ#าง ต้ังแตWวันที่ สพฐ. โอนงบประมาณคWาจ#างมาให# 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

ผู#ประสงคnสมัครเข#ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด#วยตนเองได#ที่โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

ตั ้งแตWวันที ่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที ่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(ไมWเว#นวันหยุดราชการ) 

๖. เอกสารและหลักฐานท่ีต@องนำมายื่นในวันรับสมัคร 

    ๖.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร#อมสำเนา             จำนวน ๑ ฉบับ 

    ๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชน พร#อมสำเนา             จำนวน ๑ ฉบับ     

    ๖.๓ ทะเบียนบ#านที่มีช่ือผู#สมัคร ฉบับจรงิ พร#อมสำเนา            จำนวน ๑ ฉบับ 

    ๖.๔ รูปถWายหน#าตรงไมWสวมหมวก และไมWสวมแวWนตาดำ ขนาด ๑ น้ิวถWายไว#ไมWเกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ แผWน 

    ๖.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกลุ พร#อมสำเนา (ถ#ามี)            จำนวน ๑ ฉบับ 

    ๖.๖ ใบรับรองแพทยnซึ่งออกให#ไมWเกิน ๑ เดือน                      จำนวน ๑ ฉบับ 

๗. เง่ือนไขในการสมัคร 

    ๗.๑ ผู#สมัครเข#ารับการคัดเลือก ต#องยื่นใบสมัครด#วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให#ครบถ#วน

ถูกต#องด#วยตัวบรรจง รบัรองสำเนาถูกต#องเอกสาร และหลักฐานที่ใช#สมัครทุกฉบับ 

    ๗.๒ ผู#สมัครต#องแจ#งสถานที่ที่สามารถติดตWอได#ทางจดหมายในเขตจWายของการไปรษณียnในใบสมัคร หรือ

หมายเลขโทรศัพทnที่สามารถติดตWอได#สะดวกและรวดเร็ว 

    ๗.๓ ผู#สมัครต#องลงลายมือช่ือในใบสมัครตWอหน#าเจ#าหน#าที่รับสมัคร 

         / ๗.๔ ผู#สมัครเข#ารับ... 



-๓- 

 

    ๗.๔ ผู#สมัครเข#ารับคัดเลือกจะต#องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวWาเปGนผู#มีคุณสมบัติ  

และจะต#องกรอกรายละเอียดตWาง ๆ ในใบสมัคร พร#อมทั้งยื่นใบหลักฐานในการสมัครให#ถูกต#องครบถ#วน 

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู#สมัครไมWวWาด#วยเหตุใด ๆ อันเปGนผลให#ผู#สมัครไมWมีสิทธิ์สมัครสอบ 

ตามประกาศสมัครดังกลWาว ให#ถือวWาการรับสมัคร และการได#เข#ารับสมัครในครั้งน้ีเปGนโมฆะ และหากตรวจสอบ

ภายหล ั งพบว Wา เป Gนผ ู # ขาดค ุณสมบ ัต ิตามท ี ่กำหนด หร ือรายงานข #อม ูลในเอกสารโดยเป Gนเท็จ  

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจะไมWพิจารณาสั่งจ#าง ผู#สมัครจะเรียกร#องสิทธ์ิใด ๆ มิได# และอาจจะถูกดำเนินคดี

ตามกฎหมายตWอไป 

๘. การประกาศรายชื่อผู@มีสิทธิเ์ข@ารับการคัดเลือก 

 ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิเข#ารับการคัดเลือก ภายใน ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนหนองนาคำ

วิทยาคม http://www.nakhamwit.ac.th และ http://www.facebook.com/nakhamwit 

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่เปGนลูกจ#างช่ัวคราวปฏิบัติหน#าที่ธุรการโรงเรียน 

โดยวิธีการสอบข#อเขียนและสอบสมัภาษณn ดังน้ี                          

    ๙.๑ ความรู#ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน)       

         (๑) ความรู#ทั่วไป         

         (๒) ความสามารถทางภาษาไทย         

         (๓) ความสามารถทางภาระงาน              

              - งานธุรการ งานสารบรรณ              

              - งานพสัดุ         

         (๔) งานข#อมลูสารสนเทศ                                 

         (๕) งานการประสานงาน                                

         (๖) ความสามารถทางการคิด                                

         (๗) ความรู#ทางคอมพิวเตอรn                        

    ๙.๒ ความเหมาะสมกับตำแหนWง (คะแนน ๕๐ คะแนน)                              

          (๑) ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สมัภาษณn) โดยประเมินจาก                                                                           

               - พิจารณาจากประวัติสWวนตัวและการศึกษา (๕ คะแนน)            

               - พจิารณาจากบุคลิกภาพ ทWวงทีวาจา (๕ คะแนน)                              

               - พจิารณาจากความรู# ความสามารถ ประสบการณn (๕ คะแนน)                                                                      

               - พิจารณาจากการมปีฏิภาณไหวพริบ (๕ คะแนน)                              

               - พจิารณาจากเจตคติ อุดมการณn (๕ คะแนน)  

                          / (๒) ประเมิน... 



-๔- 

                     

          (๒) ประเมินทักษะการทำงาน การพิมพnหนังสือราชการประเภทตWางๆ (๒๕ คะแนน)                                                                           

๑๐. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

วัน เดือน ป ̀ เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข#อเขียน ๕๐  

 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประเมินความ

เหมาะสมกับตำแหนWง 

๕๐ - สัมภาษณn 

- ทดสอบทักษะ

การปฏิบัติงาน 

 

    สำหรบัสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ#งให#ทราบพร#อมกับประกาศรายช่ือผู#มสีิทธิเข#ารับการ คัดเลือก        

๑๑. เกณฑcการตัดสิน 

 ผู#ผWานการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู#ที่ได#คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มผีู#ได#คะแนน           

รวมเทWากัน ให#ผู#สอบได#คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหนWง มากกวWาเปGนผู#อยูWในลำดับที่สงูกวWา               

หากได#คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหนWงเทWากัน ให#ผู#สมัครทีได#คะแนนสอบข#อเขียนเปGนผู#อยูWในลำดับ

ที่สูงกวWา หากได#คะแนนสอบข#อเขียนเทWากัน ให#ผู#สมัครที่ได#รบัหมายเลขประจำตัวสอบกWอนเปGนผู#อยูWในลำดับที่

สูงกวWา  

๑๒. การประกาศรายชื่อผู@ผFานการคัดเลือก 

 ประกาศรายช่ือผู#ผWานการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนหนองนาคำ

วิทยาคม http://www.nakhamwit.ac.th และ http://www.facebook.com/nakhamwit โดยไมFขึ้น

บัญชผีู#ได#รับการคัดเลือก 

๑๓. การจ@าง และการทำสญัญาจ@าง 

 ๑๓.๑ การจ#างและการทำสัญญาจ#าง โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จะเรียกผู#สอบคัดเลือกได#ที่ ๑           

ไปทำสัญญาจ#างเปGนลกูจ#างช่ัวคราว ตำแหนWง ธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เปGนหนังสือ

เรียกตัวเพื่อจัดจ#าง ทางโทรศัพทn จดหมายลงทะเบียน หรือตามที่ระบุไว#ในใบสมัคร 

 ๑๓.๒ ผู#ได#รับการจ#าง และทำสญัญาจ#าง หรอืได#รับหนังสือสWงตัวเมื่อใดให#ไปปฏิบัติหน#าที่ราชการ  

ต#องไปรายงานตัวเข#าปฏิบัติหน#าที่ราชการตามกำหนด ในหนังสือสWงตัว หากพ#นกำหนดวัน ดังกลWาว จะถือวWา

สละสิทธ์ิในการจ#างปละการทำสญัญาจ#าง กรณีใดกรณีหน่ึงดังตWอไปน้ี 

        (๑) ผู#น้ันได#รับการจ#าง และทำสัญญาจ#างแล#ว 

        (๒) ผู#น้ันขอสละสทิธ์ิการจ#าง และการทำสัญญาจ#าง 

        (๓) ผู#น้ันไมWมารายงานตัวเพื่อขอรบัการจ#างการทำสญัญาจ#างตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

 

                                                                                                           / ๑๓.๓ เมื่อสิ้นปZ... 



-๕- 

 

 ๑๓.๓ เมื่อสิ้นปZงบประมาณ หากได#รับการจ#างตWอเน่ืองจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อผWานการปฏิบัติงาน เมื่อผWานผลการปฏิบัติงานจึงจัดทำสญัญาจ#างตWอเน่ือง 

 ๑๓.๔ กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวWาเปGนผู#ขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว#ในประกาศรบัสมัคร  

จะไมWพจิารณาจัดจ#างหรือยกเลิกการจ#างโดยไมWมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

       จึงประกาศให#ทราบทั่วกัน  

                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

        (นายวสันตn ลาจันทึก) 

        ผู#อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือจัดจ@างเปAนลูกจ@างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  ประกาศรับสมัคร 

๒๓ – ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ รับสมัคร ระหวWางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมWเว#นวันหยุดราชการ) 

๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  สอบคัดเลือก 

๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือผู#ผWานการคัดเลือก 

๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ผู#ผWานการคัดเลือกลำดับที่ ๑ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห#องประดูWทอง 

    โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

 

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


