
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

(โครงการคืนครูใหนักเรียน) (ฉบับแกไข) 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

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

ดวยโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืน
ครูใหนักเรียน) 
                เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
ตําแหนงลูกจางชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โครงการคืนครูใหนักเรียน  จํานวน  ๑  อัตรา 
อัตราคาจางวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  ๙,๐๐๐  บาทตอเดือน 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
           (๑) มีสัญชาติไทย 
           (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ 
           (๓) ไมเปนผูท่ีทุพพลภาพหรือโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
           (๔) ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
           (๕) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร 
           (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเปนบุคคลลมละลาย 
           (๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค 
การเมือง 
           (๘) ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
           (๙) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญวาดวยความบริสุทธิ์ใจ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
            (๑)  มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
                     (๒)  มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอสันติสุข 
                     (๓)  สามารถทํางานนอกเวลาทําการได 
       (๔)  เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบขายภารกิจและหนาท่ี  
           ตามท่ีระบุไวในประกาศฉบับนี้ 
 
 



 
 
๓. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน ดังตอไปนี้ 

                     ๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ   
           รวมท้ังระบบ E-office   การทําลายเอกสาร 

 ๓.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ    
             เรียบรอย 
                      ๓.๓  งานขอมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล  
             การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 

  ๓.๔  งานการประสานงาน  การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆชุมชนและ    
             ทองถ่ินการใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
                       ๓.๕  งานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  ๔. การรับสมัคร 
                       ผูประสงคจะสมัครใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีงานธุรการ  
            โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ตั้งแตวันท่ี ๒๑ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

  ๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
            ๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน    
 จํานวน  ๓  รูป 
            ๕.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
 ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุมวิชาท่ีระบุไว ในใบสมัคร       
 จํานวน  ๑  ฉบับ 
           ๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน           จํานวน  ๑  ฉบับ 

                     ๕.๔  สําเนาทะเบียนบาน                         จํานวน  ๑  ฉบับ                                                               
                     ๕.๕ ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม  
            กฎ  ก.ค.ศ  วาดวยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙    จํานวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จํานวน  ๑  ฉบับ 
            ๖ .เง่ือนไขการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการคัดเลือก สรรหาจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา    
           เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ 
           จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ัง ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน   
                  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตาม 
           คุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ให 
           ถือวา การรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น   

 ๗.การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   
        โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม     
๒๕๖๒ ปายประชาสัมพันธ หนาหองธุรการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม และ    
www.suntisuk.ac.th 
 
 
 
 

http://www.suntisuk.ac.th/


 
 
 

              ๘.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   
       ผูสมัครจะตองไดรับการคัดเลือก ดวยวิธีการสอบขอเขียนและประเมินความเหมาะสมของบุคคล  
(สอบสมัภาษณ)  ตามหลักสูตรท่ี สพฐ.กําหนด ดังนี้    

วัน  เดือน   ป เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
วันจันทร 

ท่ี ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาค ก สอบขอเขียน 

-ความรูความสามารถท่ัวไป (๕)  
-ความสามารถทางภาษาไทย (๑๐) 
-ความสามารถในภาระงาน (๒๐) 
-ความสามารถในการคิด (๕) 
-ความรูทางคอมพิวเตอร (๑๐)  

๕๐ 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ภาค ข ความเหมาะสมของบุคคล 
-สัมภาษณ 

๕๐ 

สถานท่ีในการคัดเลือกจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
๙. เกณฑการตัดสิน 
    ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมแตละภาคไมนอยกวารอยละหาสิบและคะแนนรวมทุกภาคไมนอย

กวารอยละหกสิบ โดยเรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปหานอยตามเกณฑการตัดสิน  หากคะแนนเทากันใหผูท่ีได
คะแนนขอเขียนสูงกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนยังเทากันอีกใหผูท่ีสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ี
ดีกวา 

๑๐. ประกาศข้ึนบัญชีและรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกใน วันพุธ ท่ี ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    ณ  

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมและทางเว็บไซต www.suntisuk.ac.th  ประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับคะแนนท่ีสอบ
ไดจากมากไปหานอย และประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกไวเปนเวลา  ๑ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี  

๑๑. การทําสัญญาจาง/ระยะเวลาการจาง 
๑๑.๑ จะจัดทําสัญญาจางผูไดรับคัดเลือก เม่ือไดรับแจงจัดสรรตําแหนงและงบประมาณจากสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ 
๑๑.๒ เม่ือสิ้นปงบประมาณ หากไดรับงบประมาณการจางตอเนื่อง จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เม่ือผลการปฏิบัติงานผานแลว  จึงจัดทําสัญญาจางตอเนื่อง 
๑๑.๓  กรณีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณาจัดจาง

หรือ ยกเลิกการจางโดยไมเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
อนึ่ง อัตราจางเจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน) จะไมปรับเปลี่ยนเปนลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ หรือขาราชการใด ๆ ท้ังสิ้น จนกวาจะมีคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                       
                                                    
       ( นายไตรพฤก   ผางาม) 
                                               ผูอํานวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

http://www.suntisuk.ac.th/


       
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๗ 
-------------------------------------------------- 

 
ภายในวันท่ี  ๑๕ – ๑ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒         ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๒๑ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒           รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
                                                              ณ  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ภายในวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒           ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒            สอบขอเขียน/สอบสมัภาษณ 
วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒            ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ลําดับท่ีใบสมัคร.................. 

 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     

ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

 
 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ป............เดือน............วัน 
๓. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน......................................ออก  ณ  สํานักงาน...................................           

เม่ือวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๔. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี........................ถนน.....................................ตําบล.............................................. 

อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท........................................... 
๕. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ไดรับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ป 
มีคุณวุฒิความรูพิเศษคือ................................................................................................................ 

๖. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
               รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               สําเนาทะเบียนบาน  ๑ ฉบับ                           สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ     ใบรับรองแพทย  ๑ ฉบับ 
               หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามีโปรดระบุ).................................................................................................... 

 
 
 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผูสมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครแลวเห็นวา 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไมครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
       (...........................................) 
ตําแหนง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./..................... 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
(     ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผูตรวจคุณสมบัต ิ
      (.............................................) 
ตําแหนง.................................................. 
วันท่ี................./............................/..................... 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


