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ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมคืนครูให้นักเรยีนสังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 

----------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ธุรกำรโรงเรียนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรกิจกรรมคืนครูให้นักเรียนตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๕ ที่ ศธ ๐๔๒๔๕/๔๔๙๙ อ้ำงถึงหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรกิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรกิจกรรม
คืนครูให้นักเรียน จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ อ ำเภอบันนังสตำ 
จังหวัดยะลำ 

๒. ขอบข่ายภารกิจแบะหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ งำนธุรกำร สำรบรรณ จดัเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียน และหนังสือรำชกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งระบบ E-Office 
 ๒.๒  งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล 
กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
 ๒.๓  งำนประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือมำติดต่อรำชกำร 
 ๒.๔  งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชำติไทย 
   (๒)  อำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (๓)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกท้องถิ่งหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
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   (๕)  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๘)  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำณหรือควำมผิดลหุโทษ 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกระท ำผิดตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือกฎหมำยอ่ืน 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 
 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) หรอืระดับปริญญำตรีทุก
สำขำวิชำ 

๔. อัตราจ้าง 
 ค่ำจ้ำงในอัตรำเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง      
ณ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ ในช่วง
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ๖.๑  ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบที่ก ำหนด 
  ๖.๒  เอกสำรหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำ ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับอนุญำตจำกวิทยำลัยหรือสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้ำยและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) ซึ่งระบุสำขำวิชำ ฉบับจริงและส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด 
 ๖.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ท่ียังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริงและส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ฉบับจริงและส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๖  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน  จ ำนวน ๓ รูป 
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 ๖.๗  หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ในกรณีท่ีชื่อ-ชื่อนำมสกุลใน
หลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ(ถ้ำมี) ฉบับจริงและส ำเนำจ ำนวน ๑ ฉบับ 

๗. เงื่อนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนใน
กำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำวให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะและหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำร
โดยเป็นเท็จ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๙ 
ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนิคมพัฒวิทย์ อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ และทำงเว็บไซต์ 
http://www.sesao๑๕.go.th หรือโทรสอบถำมทำงเจ้ำหน้ำที่โรงเรียน 

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดลือก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่
ธุรกำรโรงเรียน ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรกิจกรรมคืนครูให้นักเรียน ดังนี้ 
 ๙.๑  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
   -  ควำมรอบรู้ทั่วไป 
   -  ควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำไทย 
   -  ควำมสำมำรถทำงกำรคิดค ำนวณ 
   -  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
   -  ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
 ๙.๒  ควำมรู้ควำมสำมำรถกำรสอบภำคปฏิบัติทำงคอมพิวเตอร์ (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 ๙.๓  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
   ประเมินควำมเหมำะสมของบุคคล (สัมภำษณ์) โดยประเมินจำก 
   ๙.๓.๑  พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (๑๐ คะแนน) 
   ๙.๓.๒  พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ (๑๐ คะแนน) 
   ๙.๓.๓  พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ (๑๐ คะแนน) 
   ๙.๓.๔  พิจำรณำจำกกำรมีปฏิภำณไหวพริบ (๑๐ คะแนน) 
   ๙.๓.๕  พิจำรณำจำกเจตคติ อุดมกำรณ์ (๑๐ คะแนน)  
 
 
 
 

http://www.sesao๑๕.go.th/
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๑๐.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

วัน เดือน ปี เวลำ กำรคัดเลือ สถำนที่ 
วัน อำทิตย์ ที่ ๒๘ 
ตุลำคม ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

กำรสอบภำคปฏิบัติทำง
คอมพิวเตอร์ 

๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(สัมภำษณ์) 

 
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภำค และรวมกันทุกภำคต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล ำดับที่จำกผู้
เข้ำรับกำรคัดเลือกท่ีได้คะแนนรวมมำกไปหำน้อย ในกรณีที่ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่เข้ำ
รับกำรคัดเลือกได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกได้คะแนนถำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำกันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำ
ยังได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล ำดับที่สูงกว่ำ กำรตัดสินถือเป็น
เด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 

๑๒. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๓๐ ตุลำคม 
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนิคมพัฒวิทย์ อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ และทำงเว็บไซต์ http://www.sesao๑๕.
go.th หรือโทรสอบถำมทำงเจ้ำหน้ำที่โรงเรียน โดยจะประกำศเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนสูงสุดมำตำมล ำดับ
และมีกำรขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี 

๑๓. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรสั่งจ้ำง ในวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
 ๑๓.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิกำรจ้ำง 
 ๑๓.๓  ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมก ำหนดเวลำกำรสั่งจ้ำง 

๑๔. การเริ่มปฏิบัติงานและการท าสัญญาจ้าง 
 กำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือเริ่มปฏิบัติงำน จะใช้กำรประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกอยู่ในล ำดับที่ ๑ มำเริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ และท ำสัญญำจ้ำงก็ต่อเมื่อทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้
โอนงบประมำณ ทั้งนี้ในวันที่จัดท ำสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำนใดๆ
ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธิในกำรท ำสัญญำจ้ำง และจะเรียกผู้
ได้รับคัดเลือกล ำดับที่ถัดไปเพื่อท ำสัญญำจ้ำงต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดๆในภำยหลังมิได้ 

http://www.sesao๑๕.go.th/
http://www.sesao๑๕.go.th/


5 
๑๕. ติดต่อสอบถาม 

 หำกผู้ปะสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ 
ครูสอฝีย๊ะ  มะหะมิง หมำยเลข ๐๘๖-๒๘๖๓๓๙๑ และครูอำซิ  ดรำแม หมำยเลข ๐๘๑-๒๗๕๗๕๐๗ 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นำงสำวรัชดำ  นิลกมล) 
ครูโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

********************************** 
ประกำศรับสมัคร     วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
รับสมัคร      ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  ภำยในวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสอบ   วันที ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
ประกำศผลกำรคัดเลือก    ภำยในวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
เริ่มปฏิบัติงำน      วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ท ำสัญญำจ้ำง (เมื่อทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้โอนงบประมำณ) 


