
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา 

 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
------------------------------ 

 ด้วย โรงเรียนชลธารวิทยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่องการจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา 
    

 ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง  ๆ รวมทั้ง
ระบบ My-Office 
  ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  ๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  ๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไป 
    ๓.๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
    (๓)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

    (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
    (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
    (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (๑๑)  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพร าะกระท าผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
    (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ   
    

 ๔. อัตราค่าจ้าง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 
 

   ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนชลธารวิทยา  ระหว่างวันที่  ๑9 – ๒3 พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 
 (วัน เวลา ราชการ) 
 

   ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   ๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด 

    ๖.๒ ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)     จ านวน   ๑  ชุด 
    ๖.๓ ส าเนาประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร    จ านวน   ๑  ฉบับ  
    ๖.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)    จ านวน   ๑  ฉบับ  
    ๖.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน    จ านวน   ๑  ฉบับ  
    ๖.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙      จ านวน   ๑    ฉบับ 
    ๖.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว ซ่ึงถ่ายมาแล้ว  
 ไม่เกิน ๖ เดือน        จ านวน    ๓   รูป 
    ๖.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อนามสกุล   
 ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)       จ านวน    ๑   ฉบับ 
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   ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่
มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด  หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ  
โรงเรียนชลธารวิทยา   จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

   ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   โรงเรียนชลธารวิทยา   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่   ๒6  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนชลธารวิทยา   และทางเว็บไซต์ http://www.chollatharnwittaya.ac.th   
และ Facebook โรงเรียนชลธารวิทยา 
 

     ๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   โรงเรียนชลธารวิทยา   จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน ดังนี้ 

วัน เดือน ปี 
 

เวลา 
 

คะแนน 
 

การคัดเลือก 
 

 ภาค ก 
-   ความรู้ความสามารถทั่วไป 
-   ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

 

 
09.30น.-11.30 น. 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน/ภาคปฎิบัติ 

ภาค ข 
- ประเมินตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง      

 
13.00 น. เป็นต้นไป 

 
100 

 
 
 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.chollatharnwittaya.ac.th/
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๑๐. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 

 

วัน เดือน ปี 
 

 

เวลา 
 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

๒8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 
 

09.30 น.-11.30 น. 
 
 

- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
-  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

๕๐ 
50 

 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธี 
สัมภาษณ์   
      
 

100 

 

      ส าหรับสถานทีใ่นการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาผู้ที่ได้คะแนนน้อย  ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันให้เรียงล าดับดังนี้ 

๑. ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
๒. ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

การตดัสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
  ๑๒.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
   โรงเรียนชลธารวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑    
ณ โรงเรียนชลธารวิทยา  และทางเว็บไซต์ http://www.chollatharnwittaya.ac.th โดยจะประกาศเรียงล าดับที่
จากผู้ได้คะแนนสูงสุด  มาตามล าดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
การคัดเลือก 
  ๑๓.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
         บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      ๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
      ๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
      ๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง  
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      ๑๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
      ๑๓.๕ หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน  เป็นอัน
ยกเลิก 
  ๑๔.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
    ๑๔.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งธุรการ
โรงเรียน  เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกและตามจ านวนต าแหน่งว่าง  ส าหรับการเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
จะประกาศผลการคัดเลือก และการข้ึนบัญชีเป็นการเรียนตัวมาท าสัญญาจ้าง  ส าหรับการจ้างครั้งต่อไปจะมีหนังสือ
เรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระบุไว้
ในใบสมัคร  โดยให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐  วันนับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมาย
ลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้  
    ๑๔.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
    ๑๔.๓  ผู้ที่ได้รับการจ้าง  เมื่อได้รับหนังสือให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนชลธารวิทยา ต้องมา
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว  ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์ 
    ๑๔.๔  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ทั้งนี้ หากผู้ใด
ได้รับการจ้างแล้ว  ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้ 
    อนึ่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  ไม่ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข   
ที่ก าหนด 
 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วันที่  ๑5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                                 

                                                                            
                                                    ( นายธรรมดล  หงษ์ทอง ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา  ลงวันที่  ๑5  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

*************************** 
 
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่    15  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑9 – ๒3  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 (วัน เวลา ราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒6  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันที่  ๒8  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่    ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 3 ธันวาคม 2561 / เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     (โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)       เลขประจ าตัวสอบ          
 

 
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 

     1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................................  
     2. สัญชาติ...............เกิดวันที.่..........เดือน......................พ.ศ................อายุ.........ปี(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
     บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขท่ี   
     วันบัตรหมดอายุ............................................................. ภูมิล าเนา (จังหวัด)..................... ....................... 
     3. เกิดที่จังหวัด...............................ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่............. 
     ตรอก / ซอย....................................ถนน...........................ต าบล.................................อ าเภอ....... ........... 
      จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์....................................... . 
     4.  สถานที่ติดต่อได้ทางจดมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่........................หมู่ที่........... 
     ตรอก / ซอย....................................ถนน...........................ต าบล.................................อ าเภอ.................. . 
      จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์...................... .................. 

5.  สมัครเข้ารบัการคัดเลือกต าแหน่ง   อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
6. คุณวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก  (วุฒิย่อ).................................................สาขา ............................... .................. 

     ส าเร็จจากสถานศึกษา.....................................................................................ปี พ.ศ. ............................... 
      7. ประสบการณ์ในการท างาน  
           7.1 ต าแหน่ง.......................................  โรงเรียน........................ ...................อ าเภอ.................................. 
                  จังหวัด......................................สอนระดับชั้น.....................................วิชา......................................... ... 
           7.2  ต าแหน่ง.......................................โรงเรียน........................................................อ าเภอ................ ....... 
                  จังหวัด......................................สอนระดับชั้น.....................................วิชา.............................................  

8. หลักฐานที่แนบใบสมัครคัดเลือก 
           8.1 ส าเนาประกาศนียบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
  8.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 

8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        
8.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน                        

     8.5 ใบรับรองแพทย์            
    8.6 รูปถ่าย  จ านวน  3  รูป              

8.7 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... ............................ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และข้อความ 

ที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ในการคัดเลือก 

             
                                                 ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้สมัครคัดเลือก 
                (..............................................................) 
                วันที่................เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

    ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
     (ลงชื่อ)................................................. 
         (.....................................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
            มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
            ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 
...............................................................................................  
...............................................................................................  
      (ลงชื่อ)...................................................... 
              (.....................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 

 
 
 
 
 

 


