
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
-----------------------  

  ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน  เพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนแทนข้าราชการครู
ในโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จึงอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และด่วนมาก ที ่ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม  ๒๕๔๗   โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหนง่รับสมัคร 
  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านว น ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียน บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรด้วย 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
            ๒.๑   ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  
            ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม 
 

๓. การรับสมัคร  
              ๓.๑.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร    
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ใหด้าวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.bksr.ac.th หรือ 

ที่ห้องธุรการส านักงานโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่  วันท่ี   ๒๒  มิถุนายน   
๒๕๕๙  ถึงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน   ๒๕๕๙    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ)  ณ ห้องธุรการ
ส านักงานโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  ต าบลเกาะสาหร่าย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โทร ๐๘๑-๗๓๘๐๑๕๕ 

  ๓.๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ๓.๒.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
จ านวน ๒ ฉบับ 
         ๓.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัว... 



   ๓.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตร
อ่ืนๆ ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตรติดอยู่ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ สวมแว่นตาด า ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว  โดย
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ) และถ่ายคร้ังเดียวกัน โดยสามารถตรวจสอบและ
มองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง จ านวน ๓ รูป 
   ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน(ฉบับจริง)ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้า มตาม
กฎหมาย ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๖ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี )เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ- สกุล หรือหนังสือ
รับรองบุคคล ใบส าคัญการสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา อย่างละ ๒ ฉบับ 
   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเ ขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย หลักฐานตามข้อ ๓.๒.๑ ถึง ๓.๒.๓ และ๓.๒.๖ ให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ด้วย     
  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานมาให้ครบถ้วนจึงจะรับสมัคร 
 

๔. ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท 
 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก  ภายในวันที่   ๒๙ 
มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙   ณ โรงเรียน บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  และ เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย               
ชัยพัฒนา  และที่  www.bksr.ac.th  และ  www.sesao.go.th 
 

 ๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  ภาค ก ความรอบรู้  
คว ามสามารถทั่ว ไป   ๕๐ คะแนน  และภาค ข ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ )                           
๕๐  คะแนน ตามหลักสูตรการคัดเลือก ดังนี้  
  ๖.๑  ภาค ก  การสอบข้อเขียน โดยให้ทด สอบความรู้ความสามารถ จากเน้ือหาใน หัวข้อ
ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน) 
     -   ความรู้ทั่วไป 
     -   ความสามารถทางภาษาไทย 
     -   ความสามารถในภาระงาน 

      -  ความสามารถในการคิด... 



- ความสามารถในการคิด 
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณและหนังสือราชการต่างๆ 

รวมทั้งระบบ E-Office 
- ความรูเ้กี่ยวกับงานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ                   

รักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    -     ความรู้เกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล 
การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
    -    ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วน
ราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ชุมชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

๖.๒  ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
     -  ความสามารถ และประสบการณ์ 
     -  บุคลิกภาพ 
     -  ความรู ้
     -  การมีปฏิภาณไหวพริบ ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา 
     -  เจตคติ  
  

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ การจัดเรียงล าดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดจาก มากไปหาน้อย ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบล าดับที่ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ๘.วัน เวลา และ... 
 



 ๘.วัน เวลา และสถานท่ีเข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จะด าเนินการ คัดเลือก ในวันอาทิตย์ ท่ี ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ตารางรายละเอียดดังน้ี 

วัน เดือน ปี หลักสูตร คะแนน
เต็ม 

วิธีการคัดเลือก สถานที่ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 

- ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปตามหลักสูตร            
ข้อ ๖.๑ 
-ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

-สอบความรอบรู้
และความสามารถ
ทั่วไป 
-สอบสัมภาษณ์ 

 
-จะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก 

           
 ๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้
ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ ในข้อ ๗   ภายในวันท่ี ๔ กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ โรงเรียน
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาและเว็บไซด์โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา www.bksr.ac.th และ ที่ 
www.sessao.go/th และให้ถือประกาศผลการคัดเลือกนี้เป็นการเรียกตัวคร้ังแรก ฉะนั้นผู้ ที่ได้รับการ คัดเลือก
จะต้องติดตาม ตรวจสอบผลการคัดเลือกด้วยตนเอง 
 

 ๑๐. การขึ้นบัญชี 
  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกนี้เป็นต้นไป และผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้จะถูกยกเลิกบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๑๐.๑ ได้รับการจ้างในต าแหน่งที่คัดเลือกแล้ว 
   ๑๐.๒ สละสิทธิ์การเข้ารับการจ้าง 
   ๑๐.๓ ไม่มารายงานตัวตามก าหนด 
   ๑๐.๔ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนด 
   ๑๐.๕ ตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ 
 
 
 
 
 

         ๑๐.การจ้างผู้ท่ีได้... 



 ๑๐.การจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัย พัฒนา จะจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ที่คัดเลือกได้ตาม
จ านวนต าแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่ผูกพันการ
จ้างในปีงบประมาณต่อไป แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย 
 

  
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

    (นายเจริญ  จิหมาด) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
.................................................................................................................................................................................. 

- ประกาศรับสมัคร   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

- สมัครคัดเลือก    ๒๒-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

- คัดเลือก     ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


