
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนในเตาพิทยาคม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ตรัง กระบี่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  
จ านวน  ๑  อัตรา  
 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/๓๐๓๔๖ 
ลงวันท่ี  ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้                
 ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร               
              ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จ านวน  ๑  อัตรา  

๑.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๙,๐๐๐  บาท ( เก้าพันบาทถ้วน )  
๑.๒ ท าสัญญาจ้างต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
      (จ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน) 

         ๒. ขอบเขตภารกิจหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 
  ๒.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ รวมท้ัง 
ระบบ  my office  
  ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
  ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
  ๒.๔  งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ท่ีมาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  ๒.๕  งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
          ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
  ๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  

๑ มีสัญชาติไทย 
๒.อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

          (๓) เป็นผู้ท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด

ในกฎ ก.ค.ศ.  
  (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    
  (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    



  (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

  (๑๑)  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 

  (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน 
หน่วยงานของรัฐ   (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    

  (๑๓)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  
           ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕ – ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

  ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัคร   
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด                            จ านวน  ๑  ฉบับ 

       ๔.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ข้ึนไป)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                                   จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร             จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)              จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์    
หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมน าเอกสารฉบับจริง
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    ๕. การยื่นใบสมัคร 

  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
             ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หรือ เพจโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
             ๗. วิธีการคัดเลือก 
     สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์   

   ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
    จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕  
ณ สนามสอบ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ตามตารางก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป ี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน 
๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - สอบภาคปฏิบัติ ๕๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคล ๕๐ คะแนน 
     
 



๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้
พิจารณาล าดับก่อน – หลังในการสมัคร 
  ๙.๒ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม และ 
 เพจโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
  ๙.๓ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการประกาศรับ
สมัครคัดเลือกใหม่ในต าแหน่งดังกล่าวอีก บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
              ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี ๑  รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง ณ  โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
ในวันท่ี ๑ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท้ังนี้หากไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดจะถอืว่าสละสิทธิ์การ
เข้าปฏิบัติงานจะเรียกร้องสิทธ์ใดๆในภายหลังมิได้ และโรงเรียนในเตาพิทยาคม  จะด าเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการ
คัดเลือกในล าดับถัดไป เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป 
  ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ จ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 

           ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
    
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕           
 
 
                                                                                  ( นายธีรวิทย์  สีสุข ) 
                                                                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
                                                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 
โรงเรียนในเตาพิทยาคม 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม  ลงวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕) 
................................................................................ 

 
๑๗ สิงหาคม - ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร 
๑๗ สิงหาคม - ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ รับสมัคร ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕   สอบภาคปฎิบติัและสอบสัมภาษณ์   
๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑ กันยายน  ๒๕๖๕   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
                 เลขท่ี............. 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
  โรงเรียนในเตาพิทยาคม   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี ่
…………………………………………………………. 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.....  ...... เดือน............................พ.ศ. ...................  อายุถึงวันสมัคร.......  .......ปี....  .......เดือน 
๓.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.................................................. ออก ณ ส านักงาน ................................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
      หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ/ความสามารถพิเศษ คือ  ...................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  โรงเรียนในเตาพิทยาคม   
       โดยได้แนบหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังน้ี                                                                         
            ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ข้ึนไป)                 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร   
             ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)            ส าเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
              รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)               ใบรับรองแพทย์ 
 

ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง 
เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความใดในใบสมัครน้ีไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ทั้งสิ้น  

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร            
      (..................................................) 

                                      ย่ืนใบสมัคร วันที่ ................................ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า                                                                                 
(   )  หลักฐานครบถ้วน                                                                            
(   )  มีปัญหา คือ...................................................................  
 
                   ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

(...............................................)                          
 ต าแหน่ง..........................................                                 
วันที่................................................. 

         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า                  
(   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร                                                                            
(   )  ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก
............................................................................. 
         ลงชื่อ.....................................กรรมการตรวจคุณสมบัติ 
            (...............................................)                           
        ต าแหน่ง.......................................... 
        วันที่................................................. 

 



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 
โรงเรียนในเตาพิทยาคม   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม ลงวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕) 
......................................................................................................................... 

 
สอบภาคปฏบิัติ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)                                                               
จะทดสอบสอบภาคปฏิบัติ  ความสามารถ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

๑. การพิมพ์หนังสือราชการ 
สอบสัมภาษณ ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)                                                                    
ประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ สังเกต ดังนี้     
 ๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๒. บุคลิกภาพ 
 ๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 ๔. เจตคติและอุดมการณ์                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 



ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 โรงเรียนในเตาพิทยาคม   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม ลงวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน 
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบภาคปฎิบัติ   ๕๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคล ๕๐ คะแนน 
 


