
                                                       

 

 

ประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

 ดวย โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน

ธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจาง

ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

  ๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก  

       ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จํานวน ๑ อัตรา  

  ๒. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงาน  

      ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ รวมทั้ง 

ระบบ My Office  

       ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย   

     ๒.๓ งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา 

รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT  

       ๒.๔ งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น การ 

ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ  

       ๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

  ๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  

      ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  

      ๓.๒ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป  

   (๑) มีสัญชาติไทย  

    (๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

     (๓) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

   (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  

  (๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ. 

 

 

(๖) ไมเปนผูอยูในระหวาง... 
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  (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

   (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  

   (๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

   (๙) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

    (๑๐) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ  

   (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น  

   (๑๒) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน 

ของรัฐ  

 ๔. อัตราคาจาง  

       คาจางในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท       

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

        ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง ณ หอง

สํานักงานโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ระหวางวันที่  ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

  ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร  

     ๖.๑ ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด                           จํานวน ๑ ฉบับ  

               ๖.๒ สําเนาประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร/ ใบรับรองคุณวุฒิ             จํานวน ๑ ฉบับ  

               ๖.๓ สําเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                              จํานวน ๑ ชุด  

               ๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ)                      จํานวน ๑ ฉบับ  

               ๖.๕ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน                                         จํานวน ๑ ฉบับ  

               ๖.๖ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน  

  และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙          จํานวน ๑ ฉบับ  

               ๖.๗ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว  

            ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน                                                          จํานวน ๓ รูป  

     ๖.๘ หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  

           (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  

  ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี)       จํานวน ๑ ฉบับ 

 

 

/๗. เงื่อนไขการสมัคร... 
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 ๗. เงื่อนไขการสมัคร  

         ๗.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือก ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ครบถวนถูกตอง และรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนาทุกหนา และจัดเรียงเอกสารหลักฐาน

ตามขอ ๖ ยื่น พรอมใบสมัคร หากผูสมัครรายใดมีเอกสารหลักฐานไมครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ จะไมมี

สิทธิ์เขารับการคัดเลือก  

                  ๗.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 

                  ๗.๓ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานใน

การสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให

ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้

เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวา เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดย

เปนเท็จ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาจะไมพิจารณาจางจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได     

 ๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   

         โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  และ เว็บไซตโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

www.krengtham.ac.th 

 ๙. การดําเนินการสอบคัดเลือก  

               โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เปนตนไป ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการสอบขอเขียน 

สัมภาษณ และ สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรแนบทายประกาศ  

 ๑๐. เกณฑการตัดสิน  

          ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากการสอบในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 

๖๐ การตัดสินผลการคัดเลือกใหเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนมากไปหาผูที่ไดคะแนนนอย หากผลคะแนนรวม

เทากันใหเรียงลําดับดังนี้  

         - ใหใชผลคะแนนสอบขอเขียนที่สูงกวาเปนผูไดลําดับดีกวา  

            - ใหผูมีคะแนนสอบปฏิบัติมากกวาเปนผูไดลําดับดีกวา  

            - ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสมัครสอบกอนเปนผูไดลําดับดีกวา  

                การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได    

 

 

 

/๑๑. ประกาศรายชือ่ผูไดรับการคัดเลือก...      
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 ๑๑. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  

                โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ตามลําดับคะแนน ภายในวันที่ 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  และ เว็บไซตโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

www.krengtham.ac.th และรายชื่อผูผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว เปนเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศผลการ

คัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ  

 ๑๒. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก  

       บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  

              - ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจางในวัน เวลาที่กําหนด  

             - ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง  

           - ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง  

    - บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก  

                     - หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

 ๑๓. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและจัดทําสัญญาจาง  

       ๑๓.๑ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ โดยใชประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา เปนหนังสือเรียกตัวเพื่อจัด

จาง จึงเปนหนาที่ของผูไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับเรียกตัวในครั้งตอไป จะมี

หนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไวโดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบสมัคร  

       ๑๓.๒ เมื่อสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากไดรับงบประมาณการจางตอเนื่องจะดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวจึงจัดทําสัญญาจางตอ  

       ๑๓.๓ กรณีตรวจพบวา เปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครใหถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาด

คุณสมบัติที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงธุรการโรงเรียน หากผูใดทั้งนี้ไดรับการจางแลวตองถูก

เพิกถอนคําสั่งจางและยกเลิกสัญญาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได  

 อนึ่ง ลูกจางชั่วคราวผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนถือเปนการจางอัตราจางลูกจางชั่วคราว จะไมมีขอผูกพัน

ที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเปนขาราชการ ลูกจางประจํา /พนักงานราชการ หากผูใดประสงค

จะบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานราชการหรือขาราชการตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันตามหลักเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนดตามลําดับ  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                 

                                                                                    

       (นางสาววิมล  นาวารัตน) 

                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 



กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 

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

 

ประกาศรับสมัคร                                    ระหวางวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  

รับสมัคร                                          ระหวางวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก          ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓  

ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบ                         ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

ประกาศผลการคัดเลือก                                ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

รายงานตัว     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 

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

๑. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

         ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป สอบขอเขียน ๕๐ คะแนน  

               ๑) ความรูความสามารถทั่วไปดานความมีเหตุผลดานจํานวนและตัวเลขและดานภาษา  

               ๒) ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  

                       - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  

                       - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม  

                       - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

               ๓) ความรูทางคอมพิวเตอร  

         ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ๕๐ คะแนน  

               ๑) สอบสัมภาษณ (๒๕ คะแนน)  

                      - ประวัติสวนตัวและการศึกษา  

                      - ประสบการณการทํางาน/ กิจกรรมระหวางศึกษา  

                      - ความรอบรูทั่วไป  

                      - บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา  

                      - ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติ อุดมการณ การมีปฏิภาณไหวพริบ  

               ๒) สอบปฏิบัติ (๒๕ คะแนน)  

                      - ความรูความสามารถความเขาใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้ การใชโปรแกรมสํานักงาน Microsoft 

Office 

  ๒. กําหนดวัน เวลาการคัดเลือก 

วัน เดือน ป เวลา  
 

การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป  ๕๐ คะแนน  

๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๑๕ น. ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง  

- สอบปฏิบัติ  

๒๕ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง  

- สอบสัมภาษณ  

๒๕ คะแนน 

 

สถานที่ในการสอบคัดเลือก โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 



ลําดับที่สมัคร  

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 

 

 

๑. ชื่อ–สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................สัญชาติ.............เชื้อชาติ..............ศาสนา............................. 

๒. เกิดวันที่.................เดือน.................................................พ.ศ.................. อายุถึงวันสมัคร...........ป................เดือน................วัน 

๓. เกิดบานเลขที่.............หมูที่............ตรอก/ซอย..............ตําบล.....................อําเภอ.........................จงัหวัด................................. 

    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................ออก ณ สํานักงาน.................................................................   

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

๔. ที่อยูปจจุบันเลขที่.........ถนน...............ตําบล......................อําเภอ.................จังหวัด................................โทรศัพท..................... 

๕. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ วฒุิ................................................สาขาหรือวิชาเอก...................................................................... 

    สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ชื่อ.............................................................เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ................. 

    ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม......................................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ คือ..................................................................... 

๖. ความรู ความสามารถพิเศษ คือ.................................................................................................................................................... 

๗. ประสบการณในการทํางาน.......................................................................................................................................................... 

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

๘. ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด......................................................................................................   

๙. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

       รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๒ รูป            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 

       สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ           สําเนาคุณวุฒิการศึกษา  จํานวน ๑ ฉบับ 

       ใบระเบียนผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ        ใบรับรองแพทย  จํานวน ๑ ฉบับ    

       สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู    สําเนาทะเบียนสมรส/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถามี)    

       หลักฐานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)................................................................................................................................. 

                        ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมคัรคัดเลือกและขอความที่ขาพเจาแจง

ไวในใบสมัครถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขอความในใบสมัครนี้ไมเปนความจริง หรือคุณสมบตัิของ

ขาพเจาไมครบถวนขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

                                                    (ลงชื่อ)............................................................ผูสมัคร 

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

                                                    วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาทีต่รวจสอบคุณสมบัต ิ
    ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครแลวเห็นวา 
         (    ) หลักฐานครบ 
         (    ) หลักฐานไมครบเนื่องจาก.................................. 
 
    (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาทีร่ับสมัคร 
            (.................................................) 
   ตําแหนง ....................................................................... 
            วันที่ ......./......................../............ 

    ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
         (    ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
         (    ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................. 
 
(ลงชื่อ)..................................................ผูตรวจสอบคุณสบัต ิ

          (.................................................) 
ตําแหนง ....................................................................... 
        วันที่ ......./......................../............  

รูปถายขนาด    
๑ นิ้ว ถายไว 

ไมเกิน ๖ 
เดือน 



 


