
                                   

      
 

ประกาศโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 

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

 ดวยโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว  ตำแหนง  
เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ  จำนวน  1  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติหนาทีใ่นปการศึกษา 2565  ดังนั้น  อาศัยอำนาจ
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศธ 04010/0049 ลงวันที่  4  ธันวาคม  2552  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อคัดเลือกเปนลูกจางชั ่วคราว ตำแหนง เจาหนาที ่ดูแลระบบสารสนเทศ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหนง  และรายละเอียดการจางงาน 
ชื่อตำแหนง   เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 
ปฏิบัติหนาที ่ ปฏิบัติงานในฐานะผูใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการบริหารขอมูล

สารสนเทศ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย   
           คาตอบแทน  เดือนละ  6,000 บาท และเงินประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด 
           ขอบขายที่จะใหปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานดานการบริหารขอมูลสารสนเทศ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับกับทำหนาที่หลักใน
ฐานะผูใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการบริหารขอมูลสารสนเทศ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย      

2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟน 

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 

พรรคการเมือง 
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง                  
ในศลีธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

7) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 
 
 
 



                                   

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
          ตำแหนงเจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 

1) เปนผูไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่  
เก่ียวของกับคอมพิวเตอร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) สำเร็จการศึกษา 

2) มีความประพฤติดี อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ 
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่งานบุคคล  

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  27  
ตุลาคม  2565  เวลา  08.30-16.00 น.  (ไมเวนวันหยดุราชการ)  สามารถติดตอสอบถามไดที่เบอรโทรศัพท 
0 5539 1123 
      3.2 หลักฐานท่ีตองยืนพรอมใบสมัคร 

1) ใบสมัคร  (ขอรับไดที่โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม)  สามารถดาวนโหลดไดท่ีแนบทาย             
ใบสมัครนี้ 

2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ  ขนาด 1x1.5 นิ้ว  โดยถายไมเกิน                   
6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จำนวน  2  รูป 

3) ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร  โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสำเนา จำนวนอยางละ  1  ฉบับ 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน  จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎหมาย  

ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 
  ๖)  ใบรับรองการผานงาน หรือผานประสบการณดานการสอน 

๗) หลักฐานอื่นๆ  เชน  ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พรอมถายสำเนา       
จำนวน 1 ฉบับ 
  เงื่อนไขในการสมัครสอบ 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐาน                
ในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัครสอบอันมีผลทำใหผูสมคัรสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคดัเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นจะมาเรียกรองสิทธิภายหลังมิได 

3.4 การตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังวา               
ผูไดรับการคัดเลือกเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการเขาดำรงตำแหนงขอใดก็ตาม ผูนั้นตองหยุดปฏิบัติหนาที่และ               
พนจากการดำรงตำแหนงทันที โดยไมมีสิทธิเรียกรองผลประโยชนอื่นใด จากทางโรงเรียนทั้งสิ้น 
 
 



                                   

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกในวันที่  28 ตุลาคม 2565   

ณ  โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  อำเภอบางกระทุม  จังหวัดพิษณุโลก 
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะผูใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการบริหารขอมูลสารสนเทศ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป  
 

6.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  จะดำเนินการสอบสัมภาษณ ในวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2565    

สถานที่สอบคัดเลือก  โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  ตามกำหนดการสอบในตาราง  ดังตอไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
09.30 น. – 10.00 น. 

 
สอบสัมภาษณ 

 
100 

 

 

7. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชกีารสอบคัดเลือก 
7.1 ผูสอบผานจะตองไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ในกรณทีี่มีผูไดรับคะแนนรวมกันเทากัน 

จะจัดลำดับที่โดยใหใชวิธีการสุม (จับสลาก)  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง 
7.2 จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ  7.1 เรียงลำดับจากผูไดรับคะแนนรวมสูงลงมา   

ในวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา  16.00 น.   
8. การจางและเงื่อนไขการจาง 

8.1 ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว ทำสัญญาจาง ในวันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
และเริ่มปฏิบตัิงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ณ  โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  อำเภอบางกระทุม  
จังหวัดพิษณุโลก 

8.2 จะดำเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาทีเ่จาหนาที่ดูแล 
ระบบสารสนเทศเรยีงตามลำดับที่ไดรับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับจางครั้งแรกใหถือ
ประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวมาทำสัญญาจาง ระยะเวลาในการจางสัญญาจาง 

8.3 การจาง ตาม ขอ 8.2  ไมมีขอผูกพักตอเนื่อง ที่จะนำไปสูการบรรจุหรือปรบัเปลี่ยนสถานภาพ 
เปนลูกจางประจำ พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด 

8.4 ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองทำสัญญาจางและสัญญาค้ำประกัน โดยผูค้ำประกันตองเปนขาราชการ 
ไมต่ำกวาระดับ 5  โดยทำสัญญาจาง  ณ  โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  อำเภอบางกระทุม  จังหวัดพิษณุโลก 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2565   

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
   
 
      (นายปยะชัย  ภูจันทรดิฐกุล) 
     ผูอำนวยการโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 



                                   

 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

ตำแหนง  เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 
ตามประกาศโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  20  ตุลาคม 2565 

************************ 
  
 20  ตุลาคม 2565    ประกาศรับสมัคร 
 25 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2565   รับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.) 
 27 ตุลาคม 2565    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก 
 26 ตุลาคม 2565    สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 
 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.            ประกาศผลการคัดเลือก 
 1   พฤศจิกายน 2565    รายงานตัวทำสัญญาจาง  

2   พฤศจิกายน 2565    เริ่มปฏิบัติงาน 
 

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



                                   

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง  เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดอืน   

ตำแหนง เจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ    

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 

2. เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดอืน (นับถึงวันสมัคร) 

3. วุฒิการศึกษา....................................................วิชาเอก............................................................................... 

     จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 

4. ความรูความสามารถพิเศษ......................................................................................................................... 

   ……………………………………………………………..………………………………………….………….. 

5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่....................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 

6. ปจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................

รหัสไปรษณีย......................................โทร............................................................. 

7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 

8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.................................................................. 

9. ชื่อบิดา.......................................................................ชื่อมารดา............................................................................ 

10. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดังนี ้

  สำเนาใบปรญิญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย 

  สำเนาทะเบียนบาน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือก

แลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ

คัดเลือก 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 

               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  
 

 

 



                                   

บันทึกของเจาหนาที่รับสมคัร ความเห็นของเจาหนาทีต่รวจสอบคุณสมบัต ิ

ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 

 

ลงชื่อ..................................................เจาหนาทีร่ับสมัคร 

    (..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 

มีคุณสมบตัิครบถวนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคณุสมบติัเนื่องจาก.............................................. 

ลงชื่อ................................................เจาหนาที่ตรวจสอบ 

    (..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


