
 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

……………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  มีควำม
ประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำรมอบ
อ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ               
วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 

 ๒.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติ 
 ๒.๑ งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ รวมทั้งระบบ      
E-Office  
 ๒.๒ งำนพัสดุจัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.๓ งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูลกำรจัดท ำข้อมูล
รำยงำน จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
 ๒.๔ งำนประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆชุมชนและท้องถิ่นกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 
 ๒.๕ งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) อำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์  
 (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดใน     

กฎ  ก.ค.ศ.  
 



 
 
 (๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่

ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกระท ำผิดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือกฎหมำยอ่ืน 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน       

ของรัฐ 
๓.๒ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  

คุณวุฒิ : วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำมำรถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท)  
   

๔. อัตราค่าจ้าง  
ค่ำจ้ำงในอัตรำเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท  
 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง       

ณ ห้องธุรกำร โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
๖.๑ ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบที่ก ำหนด    จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๒ วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๓ บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริงและส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนฉบับจริง และส ำเนำ   จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๕ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว               

ไม่เกิน ๖ เดือน           จ ำนวน ๓ รูป  
๖.๖ ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค

ต้องห้ำมตำม กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙                      จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
๖.๗ หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนำมสกุล       

ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ (ถ้ำมี) ฉบับจริง                           
และส ำเนำ         จ ำนวน ๑ ฉบับ  

 



 
 

๗. เงื่อนไขการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรง

ตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ กำรสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำก
ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะ
ไม่พิจำรณำจ้ำง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้  
 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน 

๒๕๖๓ ทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ www.phuhungpat.ac.th  
 

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
   โรงเรียนจะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ ธุรกำรโรงเรียน โดย  

๙.๑ กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ( ๒๕ คะแนน)  
                            ๙.๑.๑ ควำมรอบรู ้ 
    ๙.๑.๒ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
  ๙.๒ สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ( ๒๕ คะแนน) 

๙.๓ ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
                          โดย (สมัภำษณ์) 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)  
 

 ๑๐. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วัน / เดือน / ปี/เวลำ กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
 
   
เวลำ ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
เวลำ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก  สอบควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
- ควำมรอบรู้ 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

ภาค ข  สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
ภาค ค  สอบสัมภำษณ์ 
 

(๑๐๐ คะแนน) 
(๒๕) 

 
 
          (๒๕) 
          (๕๐) 

 



 

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน      
      ผู้เข้ำสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  โดยจัดเรียงล ำดับจำกคะแนน
สูงลงมำตำมล ำดับหำกคะแนนเท่ำกันให้ใช้ผลกำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่สูงกว่ำ ได้ล ำดับที่ดีกว่ำก่อน  
 

          ๑๒. การประกาศผลการคัดเลือก 
     จะประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ภำยในวันที่  ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยม        
ภูฮังพัฒนวิทย์ www.phuhungpat.ac.th โดยจะประกำศล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมำตำมล ำดับ 
 

๑๓. การจัดท าสัญญาจ้าง  
โรงเรียนจะท ำสัญญำจ้ำงกับผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมภูฮัง-             

พัฒนวิทย์ 
อนึ่ง หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด ในประกำศรับสมัครจะไม่พิจำรณำ

ตกลงท ำสัญญำ หรือถูกยกเลิกกำรจ้ำงทันทีเนื่องจำกขำดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  ประกำศ ณ วันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                           
        ( นำยธนัฐ  มำตชรำ ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 

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

ประกำศรับสมัคร      วันที่ ๒ – ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
รับสมัคร       ระหว่ำงวันที่ ๘-๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก    ภำยในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสอบ     วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
ประกำศผลกำรคัดเลือก      ภำยในวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
รำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง     วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการ 

   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔            
                            เลขประจ ำตัวสอบ........... 

********************************* 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/นำงสำว)............................................................................. ............................. 
๒. เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วชิำเอก......................................... ................................. 
   จำกสถำนศึกษำ ..................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ..................................................................................................... ....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี..............................................ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต................จังหวัด............... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต ำบล........................อ ำเภอ.................... ......จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................เบอรโ์ทรศัพท.์............................................................ 
๗. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย       หย่ำ 
๘. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
๙. สมัครในต ำแหน่ง.........................................อัตรำค่ำจ้ำง....................................โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
๑๐. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
 

  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน            
จ ำนวน   ๓   รูป 

   ส ำเนำแสดงระเบียนผลกำรศึกษำพร้อมด้วยคุณวุฒิกำรศึกษำหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง     
ว่ำเป็นผู้ที่วุฒิกำรศึกษำ ในสำขำวิชำ หรือวิชำเอกตรงตำมกลุ่มวิชำที่ระบุไว้            จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน            จ ำนวน   ๑   ฉบับ
   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน             จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม

ตำม กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙          จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
   ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่นใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล        จ ำนวน   ๑   ฉบับ
  
 

 



 
 

-๒- 
 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร   
เข้ำรับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใดๆ 
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
            (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบ 
ถ้วนแล้ว 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    (...................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก........................................ 
…………………………………………………………………………... 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 


