
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒๘    
................................................................ ..................................................................... . 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมโพนค้อสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒๘ 
จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนมัธยมโพนค้อ  

 อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่  ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๑๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำจ้ำง
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ธุรกำรโรงเรียน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

               ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
                          ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  จ ำนวน ๑ อัตรำ  

     ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๔) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์       
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.            
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นเหตุที่รังเกียจของสังคม 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  
 (๙) ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  (๑) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
  (๒) เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี 
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๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
               ๓.๑ งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ รวม 
ทั้งระบบ Smart Office 
             ๓.๒ งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแล ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
                       ๓.๓ งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล  
กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
                       ๓.๔ งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น  
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำรหรือติดต่อรำชกำร 
                      ๓.๕ งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                 ๔. อัตราค่าจ้าง 

 อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๙,๐๐๐ บำท 

 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้สมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
     www.mpkssk.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

           ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันที่สอบข้อเขียน 
  ๖.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๒ บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๓ ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ    จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  จ ำนวน ๑ ฉบับ   
  ๖.๕ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว   จ ำนวน ๓ รูป 

 ๖.๖ เอกสำรอื่นๆ เช่นหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 

 ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
   ๗.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  
    ๗.๒ ผู้สมัครเข้ำรับคัดเลือกต้องแจ้งสถำนที่ ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขต
จ่ำยของทำงไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว  
    ๗.๓ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบในกำรตรวจและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดอันเป็นผล
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลเอกสำรอัน
เป็นเท็จ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้และอำจจะถูกด ำเนินคดีตำมกฏหมำยต่อไป 

            ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

                      โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒๘    
จะประกำศรำยชื ่อผู ้ม ีส ิทธิ ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  ๑๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๓ ทำงเว็บไซต์ 
www.mpkssk.ac.th 
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 ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
        กำรสอบสัมภำษณ ์
 ๑๐. วัน เวลา และสถานที่สอบ 

  โรงเรียนมัธยมโพนค้อ จะด ำเนินกำรคัดเลือก ดังนี้ 
วัน เดือน ปี เวลา วิธีการเดินการ คะแนน หมายเหตุ 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป สัมภำษณ์ ๕๐  
 

 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
                ๑๒. ประกาศรายช่ือ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
                    จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ผ่ำนทำงเว็บไซต์www.mpkssk.ac.th และรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกำศผลกำรคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลำตำมโครงกำรเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนก ำหนดแต่ถ้ำมีกำรประกำศสอบใหม่ และบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในครั้งก่อนถือเป็นอันยกเลิก 

๑๓. การจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
     ๑๓.๑ วันที๒่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น.ให้ผูท้ี่สอบไดล้ ำดับที่ ๑ รำยงำนตัวเพ่ือ
ท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฎิบัติรำชกำร ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

       ๑๓.๒ กำรจ้ำงและกำรท ำสัญญำจ้ำง โรงเรียนมัธยมโพนค้อจะเรียกผู้สอบคัดเลือกในกำรขึ้น
บัญชีไว้ตำมล ำดับ ๆ ๑ ไปท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โดยใช้ประกำศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับกำรคัดเลือกของโรงเรียนมัธยมโพนค้อเป็นหนังสือเรียกเพ่ือจัดจ้ำง จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่
ต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชีส ำหรับกำรเรียกในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตำมล ำดับไว้ ทำงจดหมำย
ลงทะเบียน ตำมท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 

 ๑๓.๓ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงและกำรท ำสัญญำจ้ำง หรือได้รับหนังสือส่งตัวเมื่อใดให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ณ สถำนศึกษำใด ต้องไปรำยงำนตัวปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมก ำหนด ในหนังสือส่งตัวหำกพ้นก ำหนดวัน 
ดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรจ้ำงและกำรท ำสัญญำจ้ำง และกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

 (๑)ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงหรือกำรท ำสัญญำจ้ำงแล้ว 

 (๒)ผู้นั้นขอสละสิทธิกำรจ้ำงและกำรท ำสัญญำจ้ำง 

 (๓)ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำง ตำมวันเวลำที่ ก ำหนด 

 ๑๓.๓เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ หำกได้รับงบประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่องจะด ำเนินกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน เมื่อผ่ำนผลกำรปฏิบัติงำนจึงจัดท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่อง     

 ๑๓.๔กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัครจะไม่
พิจำรณำจ้ำงหรือยกเลิกกำรจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
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 อนึ่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จะไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกำศ ณ วันที่  ๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                        (นำยวีรวุฒ ินวลศิริ)                           
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

 ๑. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์  
๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ ๑๐ คะแนน 
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ ๑๐ คะแนน 
๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ๑๐ คะแนน 
๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ ๑๐ คะแนน 
๕. ประสบกำรณ์ ๑๐ คะแนน (โดยผ่ำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนธุรกำรหรือด้ำน ICT) 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๗ – 
ปฎิทินการด าเนินการคัดเลือก 

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 

***************************************** 
 
วันที่๑-๗ พฤษภำคม 
๒๕๖๓ 

ประกำศรับสมัคร 

วันที่๘-๑๔พฤษภำคม 
๒๕๖๓ 

รับสมัครผ่ำนทำง เว็บไซต์ www.mpkssk.ac.th (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

วันที่๑๕พฤษภำคม ๒๕๖๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 
วันที่๑๘พฤษภำคม ๒๕๖๓ สอบสัมภำษณ์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ต ำบลโพนค้อ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่๒๐พฤษภำคม ๒๕๖๓ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
วันที่๒๒พฤษภำคม ๒๕๖๓ ล ำดับที่ ๑ รำยงำนตัวเวลำ ๐๙.๐๐ และเริ่มปฎิบัติรำชกำร 

ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ต ำบลโพนค้อ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpkssk.ac.th/


 


