
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

********************* 
ด้วยโรงเรียนหนองแวงวิทยา จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  มีความประสงค์
ดำเนินการ  คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน ๑ อัตรา  ด้วยเงินนองบประมาณ 
โรงเรียน จึงประกาศสมัครรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ทำหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้    
 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑  ตำแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีการปฏิบัติงาน  
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้ง 

ระบบ E-office  
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
๒.๓ งานข้อมูลข่าวสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล  

การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่น  

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
๒.๕ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คุณสมบัติผูมี้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย  
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 

หรือ ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน 

พรรคการเมือง  
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  
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๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อื่นของรัฐ  

๓.๑๘ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  สำหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้าง เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก 
ในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่นและ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย  

อำนาจการจ้าง   : ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ลักษณะการจ้าง  : โดยวิธีการจ้างเป็นรายเดือน 
งบประมาณท่ีใช้  : เงินนอกงบประมาณโรงเรียน 

 

 ๔. อัตราค่าจ้าง  
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท  

 

 ๕.  การรับสมัคร 
  ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ติดต่อขอรับใบสมัครได้  
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองแวงวิทยา   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ    
       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนหนองแวงวิทยา   อำเภอวานรนิวาส   
จังหวัดสกลนคร   ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ในเวลาราชการ  เว้นวันหยุดราชการ 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร  
๖.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๓ ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น  
      (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๖.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัวช่ือสกุลพรอ้มสำเนาเอกสาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 

  

 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  
 



-๓- 
 

พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือรายงานข้อมูล 
ในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

๗.  การยื่นใบสมัคร 
๗.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถู้กต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
  ๗.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และกำหนด  วัน 
เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร หรือ บนเว็บไซต์โรงเรียนหนองแวงวิทยา www. nww.ac.th 

๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลอืก 
  สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
ณ  โรงเรียนหนองแวงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

 เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

สอบข้อเขียน 
- สอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
- สอบสัมภาษณ์  
 

 
๕๐ 

 
 

๕๐ 
 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
 

๑๐.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนหนองแวงวิทยา  จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๘   พฤศจิกายน  
๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนหนองแวงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส   
จังหวัดสกลนคร   

๑๑.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน  
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
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๑๑.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด 
ตามลำดับ  ในวันที่  ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับต้ังแต่
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร หรือ บนเว็บไซต์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา www. nww.ac.th 
  ๑๑.๓ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี ๑ รายงานตัว ทำสัญญาจ้างในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกำหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป 

 ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  ๑๒.๑  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่ง  ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครั้งแรก   
ในวนัท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๖ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๒.๒  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๒.๓  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการ
จ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน     

 ๑๒.๔ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ 
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
       

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
           

 
 

                                                            (นายเอกฉันท์   วงค์อินพ่อ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 
 
 
 
 


