
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
----------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12   อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 512/2559     
สั่ง  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  
ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629  ลงวันที่  
28 กันยายน 2559  เรื่อง   แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  4  อัตรา ดังนี้ 
        1) โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง           จ านวน 1 อัตรา 
        2) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ าเภอปากพะยูน จงัหวัดพัทลุง จ านวน 1 อัตรา 
        3) โรงเรียนนบพิต าวิทยา อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช     จ านวน 1 อัตรา 
        4) โรงเรียนทรายขาววิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช    จ านวน 1 อัตรา 
                         1.2  ค่าตอบแทน  15,000  บาท/เดือน  หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5  
ของเงินค่าตอบแทน 

  ทั้งนี้  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครในต าแหน่งของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงหนึ่งโรงเรียน
เท่านั้น 

 2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
  2.1 งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ 
รวมทั้งระบบ My office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  2.4 งานการประสาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น  
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอ่ืนๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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 3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
  3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ 
กฎ ก.ค.ศ.ก าหนด           
   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
   (14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือสามเณร ตามค าสั่งมหาเถระสมาคม เรื่องห้าม
พระภิกษุสามเณรสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
   (2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
   (3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่   

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    ระหว่างวันที่   5  -  11  มกราคม  2560  เวลา  
08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
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 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
  5.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและส าเนา   
จ านวน  1  ฉบับ      
  5.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
  5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนา              จ านวน  1  ฉบับ 
  5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549   จ านวน  1  ฉบับ 
  5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  3  รูป       
  5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัคร 
ไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมส าเนา     จ านวน 1 ฉบับ  
                        4.8 เอกสารหลักฐานส าหรับการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

 6. เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การคัดเลือก  ภายในวันที่  12  มกราคม  2560  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
และทางเว็บไซต์ http://www.sea12.go.th 

 8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โดยการประเมินภาค ก ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ และประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ 
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  
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 9. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 13 
มกราคม 2560  ตามก าหนดการในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
13 มกราคม 2560 
 

09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ท างาน 

คะแนน  50  คะแนน 

13 มกราคม 2560  09.00 น. เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

คะแนน  50  คะแนน 

ส าหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน
จากมากไปหาน้อย  หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า   

     11. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย  ภายในวันที่  13 มกราคม  2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และทางเว็บไซต์  http://www.sea12.go.th 

  12. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดท า
สัญญาจ้าง  ในวันที่  16  มกราคม  2560  เวลา  10.00 น.  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน 
เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

  13. การสั่งจ้าง 
        13.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  ตามล าดับที่ได้รับคัดเลือก  และรับอัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่  31  มีนาคม  2560   
       13.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
       13.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ  
หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือเลิก
จ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่     21     ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 

                                                             
          (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

http://www.sea12.go.th/


รายละเอียดประกอบการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

      1. สูงกว่าปริญญาโท 
      2. ระดับปริญญาโท 
      3. ระดับปริญญาตรี และ ป.บัณฑิต 
      4. ระดับปริญญาตรี  

 

(10 คะแนน) 
10 
9 
8 
7      

พิจารณาจากระดับการศึกษา
สูงสุด 
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
ที่รับสมัคร 
      1.   ระยะเวลา  7  ปีขึ้นไป 
      2.   ระยะเวลา  5 - 6 ปี 
      3.   ระยะเวลา  3 - 4 ปี 
      4.   ระยะเวลา  1 - 2 ปี 
      5.   ไม่มีประสบการณ์ 

 

(10 คะแนน) 
 

10 
9 
8 
7 
6      

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีระบุตามค าสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมกัน 
(เศษ 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี) 

3 สถานที่ปฏิบัติการสอนหรือเคยปฏิบัติงาน 
1. เคยหรือก าลังปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน 

            ในโรงเรียนที่สมัคร 
2. ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานในจังหวัด 

ของเขตพ้ืนที่ที่รับสมัคร 
3. ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานนอกจังหวัด 

           ของเขตพ้ืนที่ที่รับสมัคร 
4. ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ีรับสมัคร 

(15 คะแนน) 
15 
 

12 
 
9 
 
6 

พิจารณาจากค าสั่งหรือสัญญาจ้าง
ฉบับปัจจุบัน 

4 ภูมิล าเนา 
1.  ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ าเภอโรงเรียนที่สมัคร 
2.  ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตจังหวัดโรงเรียนที่สมัคร 
3.  ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

 รับสมัคร 
4.  ภูมิล าเนาอยูน่อกเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

 รับสมัคร 

(15 คะแนน) 
15 
12 
9 
 
6 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ใน
ภูมิล าเนานั้น  ได้แก่ สถานที่เกิด 
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายละเอียดการประเมนิ ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สมัภาษณ์) 
ในการคดัเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  

พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน  ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน ต าแหนง่ครขูาดแคลนขั้นวกิฤต   
ต าแหนง่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และต าแหนง่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

สังกัด ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
--------------------- 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ 

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
2 การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์ 

การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยา 
ท่าทาง ท่วงทีวาจาการสื่อสาร 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ 
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้ 
ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 
 
 
 


