
ประกาศโรงเรียนบ�านวัดใหม� 
เรื่อง  การรับสมัครจ�างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 

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

ด�วยโรงเรียนบ�านวัดใหม�  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  จะดําเนินการ 
จ�างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ  โรงเรียนโรงเรียนบ�านวัดใหม�  ประจําป-งบประมาณ 
พ.ศ.2563  จํานวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัคร
- เจ�าหน�าท่ีธุรการ

2. คุณสมบัติของผู�รับจ�างเหมาบริการ
๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม�ต่ํากว�า 20 ป-บริบูรณ=และไม�เกิน 60 ป-
๒.๓ วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ข้ึนไป
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร�อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน�งท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและ

มนุษย=สัมพันธ=ท่ีดี 
 ๒.๕ ไม�เปGนผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�   ไร�ความสามารถ เสมือนไร�

ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟIJนเฟKอนไม�สมประกอบ หรือเปGนโรคสังคมรังเกียจ 
 ๒.๖ ไม�เปGนผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน หรือเคยถูก

ลงโทษไล�ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัย ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการ
พลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 ๒.๗ ไม�เปGนบุคคลล�มละลาย 
     ๒.๘ ไม�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว�นแต�
เปGนโทษหรือทําความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๒.๙ มีความรู� ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข�ายภารกิจและหน�าท่ีธุรการ
โรงเรียน เปGนอย�างดี 

๓. หลักเกณฑ=และวิธีการคัดเลือก 
- พิจารณาจากใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และการสอบภาคความรู�  

ภาคปฏิบัติ  และการสัมภาษณ= โดยคณะกรรมการจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. เอกสารและหลักฐานยื่นเสนอราคาจ�างเหมาบริการ 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวกและไม�ใส�แว�นตาดํา ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้วจํานวน 3 รูป 

(ถ�ายมาแล�วไม�เกิน 6 เดือน) 
4.3 สําเนาบัตรประชาชนจํานวน 1 ฉบับ (นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด�วย) 



 
4.4 สําเนาทะเบียนบ�าน 1 ฉบับ (นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด�วย) 
4.5 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียนท่ีแสดงว�าเปGนวุฒิตามข�อ 2.๓  จํานวนอย�างละ 1 ฉบับ (นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด�วย) 
๔.๖ ใบรับรองแพทย= 
4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ�ามี) เช�น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล    

ใบผ�านงาน  ผลงาน  เกียรติบัตร 
 

 5. ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1 วัน เวลา รับสมัคร (วันเสนอราคาจ�างเหมาบริการ) ระหว�างวันท่ี  9  ธันวาคม  2562        

ถึงวันท่ี  16  ธันวาคม  2562  ต้ังแต�เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ�านวัดใหม�  ตําบลบ�อดาน  
อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา (ในวันและเวลาราชการ) 

5.2 วัน เวลาและสถานท่ีประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาจ�างเหมาบริการ 
      ประกาศรายชื่อผู� เสนอราคาจ�างเหมาบริการภายในวัน ท่ี  17  ธันวาคม  2562                 

ณ โรงเรียนบ�านวัดใหม�  ตําบลบ�อดาน  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  และ www.ska1.go.th 
5.3 วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือกผู�เสนอราคาจ�างเหมาบริการ  

หลักสูตร วิธีการคัดเลือก 
    - ความรู�ความสามารถท่ัวไป 
    - ความรู� ตามขอบข�ายภารกิจและหน�า ท่ีการ
ปฏิบัติงานของครูธุรการ เช�น งานธุรการ งานสารบรรณ
การเงินและพัสดุ เปGนต�น 

สอบภาคความรู� 

- ความรู� ความสามารถและความเข�าใจ เก่ียวกับ
การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร= เช�น Microsoft 
word,Excel,Powerpoint  เพ่ือการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีธุรการ  

- การร�างหนังสือราชการโต�ตอบระหว�างหน�วยงาน
ราชการ หรือภายในหน�วยงาน 

- การทําเอกสารประชาสัมพันธ=กิจกรรมของ
โรงเรียน 

- การตอบแบบสอบถามออนไลน=และกรอกข�อมูล
ออนไลน=บนเว็บไซต= 

- การรับ-ส�งจดหมายอิเล็กทรอนิกส= (E-mail) 

 
สอบภาคปฏิบัติ 

ความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 - ประวัติส�วนตัว การศึกษา และบุคลิกภาพ  
 - ความคิดริเริ่มสร�างสรรค= การมีปฏิภาณไหวพริบ 
และเจตคติอุดมการณ=ในการปฏิบัติงาน 
- ความสามารถพิเศษ 

 
 

สอบสัมภาษณ= 
 

 
 
 



 
     6. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก  ณ  โรงเรียนบ�านวัดใหม�  
 

 

วัน เดือน ป
 
 

 

เวลา 
 

 

การคัดเลือก 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

19 ธันวาคม 
2562 
 

๐๙.3๐ น. – 10.30 น.
  

- ความรู�ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู�ตามขอบข�ายภารกิจและหน�าท่ีการปฏิบัติงาน
ของเจ�าหน�าท่ีธุรการโดยวิธีการสอบภาคความรู� 

๕๐ คะแนน 

๑1.๐๐ น. เปGนต�นไป 
 

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งโดยวิธีการสอบ 
สัมภาษณ= ดังนี้ 
     ๑. ประวัติส�วนตัว การศึกษา และบุคลิกภาพ  
     ๒. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค= การมีปฏิภาณไหว
พริบ และเจตคติอุดมการณ=ในการปฏิบัติงาน 
     ๓. ความสามารถพิเศษ 

๕๐ คะแนน 
 

13.๐๐ น. – ๑5.๐๐ น. ความรู� ความสามารถ และความเข�าใจ เก่ียวกับการ
ปฏิ บั ติงานของเจ�าหน�า ท่ีธุ รการโดยวิธีการสอบ
ภาคปฏิบัติ 

๑๐๐ คะแนน 

   7. เกณฑ=การตัดสิน 
       ผู�ท่ีจะถือว�าเปGนผู�ผ�านการคัดเลือก จะต�องได�คะแนนจากการสอบสอบภาคความรู�  สอบภาคปฏิบัติและ
สอบสัมภาษณ=รวมกันไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับจากผู�ท่ีได�คะแนนมากไปหาผู�ท่ีได�คะแนนน�อย ในกรณี
ท่ีคะแนนรวมเท�ากันให�เรียงลําดับ ดังนี้ 
  7.1 ให�ผู�มีคะแนนสอบภาคความรู� มากกว�าอยู�ในลําดับท่ีดีกว�าหากเท�ากันดูคะแนนภาคปฏิบัติ 
  7.2 หากคะแนนสอบภาคความรู� ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ=เท�ากันให�ใช�วิธีการจับฉลาก 
และการตัดสินถือเปGนเด็ดขาดจะเรียกร�องสิทธิใด ๆ มิได� 
     8. ประกาศผลการคัดเลือกผู�เสนอราคาจ�างเหมาบริการ 
     ประกาศผลการคัดเลือกผู�ชนะการเสนอราคา ภายในวันท่ี 20  ธันวาคม  2562              
 ณ โรงเรียนบ�านวัดใหม�  ตําบลบ�อดาน  อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ www.ska1.go.th 
      ๙. กําหนดการรายงานตัวเพ่ือเข�าปฏิบัติงานและทําสัญญาจ�าง 
         ให�ผู�เสนอราคาจ�างเหมาบริการท่ีได�รับการคัดเลือกมาทําสัญญาจ�างในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 
 

อนึ่ง ผู�เสนอราคาจ�างเหมาบริการท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนบ�านวัดใหม�        

ในตําแหน�งธุรการโรงเรียน  ต้ังแต�วันท่ี 2 มกราคม 2563 จนสิ้นสุดงบประมาณหรือจนสิ้นสุดเงินงวดท่ีได�รับ
จัดสรรงบประมาณ  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 

  (นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านวัดใหม� 
 



 
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท$ายประกาศโรงเรียนบ$านวัดใหม' ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562) 

…………………………………………………………………… 
 
ประกาศรับสมัคร 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
รับสมัคร ระหว�างวันท่ี  9-16 ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก วันท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ�าง วันท่ี  23  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




