
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ มีความประสงค์
สมัครรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบ
อ านาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนคลองลานวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
     ๑.๑ ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน           จ านวน ๑ อัตรา  
 ๒. ระยะเวลาการจ้าง และสถานที่ปฏิบัติงาน  
     ๒.๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
       ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑ มีสัญชาติไทย   
     ๓.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์   
     ๓.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
     ๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีรับผิดชอบมีบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
     ๓.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนหรือตามกฎหมายอื่น  
     ๓.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ
ตามกฎหมายอื่น  
     ๓.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
     ๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม    
     ๓.๙ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียนเป็นอย่างดี  
     ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  



     ๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
     ๔.๑ คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
  (ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)   
     ๔.๒ อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน  
 ๕.ขอบเขตของงานที่จ้าง  
     ๕.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ ท้ังระบบ  
E-office การท าลายเอกสาร  
     ๕.๒ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล จัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT  
     ๕.๓ งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
     ๕.๔ งานอื่น ๆ ท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย  
 ๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
     ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ต้ังท่ีวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ 
น. ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนคลองลานวิทยา  
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 ๗. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก  
     ๗.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด    จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๗.๒ ส าเนาหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา เช่น หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ี
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันท่ีรับสมัคร ฉบับจริงและส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ   
     ๗.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
นับถึงวันท่ีสมัคร          จ านวน ๓ รูป  
     ๗.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๗.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ท่ียังไม่หมดอายุ)   จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๗.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)  
     ๗.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.   
     ***(เอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)***  
 ๘. เง่ือนไขการสมัครและการยื่นใบสมัคร  
     ๘.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
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และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ
โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
     ๘.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือก ากับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีน ามายื่นสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก  
     ๘.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ ทางจดหมายทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน   
 ๙. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
     โรงเรียนคลองลานวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา หรือเว็บไซต์โรงเรียนคลองลานวิทยา http://klvschool.ac.th/mainpage  
 ๑๐. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก  
     โรงเรียนคลองลานวิทยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ
โรงเรียน ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้สมัคร
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปและรับการประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๑) การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป        คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
      (ความรู้ด้านงานสารบรรณ ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ตามขอบเขตของงานท่ีจ้าง)  
  ๒) การทดสอบภาคปฏิบัติ          คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
  ๓) ประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
      (ประวัติส่วนตัวการศึกษาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)    
  ๔) ตารางการคัดเลือก   

วัน เดือน ป ี เวลา รายละเอียดการประเมิน คะแนนเต็ม 
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 

 
 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ๔๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ การทดสอบปฏิบัติ ๓๐ 
๑๑.๐๐ เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง

(สัมภาษณ์) 
๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเมาะสม  
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจัดเรียงล าดับจากคะแนน
สูงสุดตามล าดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในภาค การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปท่ีสูงกว่า
เป็นผู้ผ่านการประเมินในล าดับก่อน ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ผ่านประเมินจับฉลาก เพื่อจัดล าดับและขึ้นบัญชีไว้
ต่อไป  
 ๑๒. การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก และการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
     ๑๒.๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา จะประกาศผลรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา หรือเว็บไซต์โรงเรียนคลองลานวิทยา http://klvschool.ac.th/mainpage 
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อ คัดเลือกครบก าหนด ๑ ปี นับแต่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
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     ๑๒.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนคลองลานวิทยา จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับจาก
วันท่ีประกาศผลการสอบ โดยพิจารณาเรียงล าดับผู้ท่ีมีผลการสอบท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีคระกรรมการก าหนดไว้  
 ๑๓.การสั่งจ้าง  
     ๑๓.๑ ผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ จะได้รับการส่ังจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา ต าแหน่งธุรการโรงเรียน โดยจะมีการลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ หรือ จากส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเท่านั้น
     ๑๓.๒ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้างหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  
 
               ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
    
                                                    (นายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 

     1. วันท่ีสมัคร    เดือน   พ.ศ.    
     2. ช่ือ(นาย,นางสาว,นาง)    สกุล      
         สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    
     3. เกิดวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   อายุ           ปี 
     4. เกิดท่ีต าบล   อ าเภอ    จังหวัด    
     5. เลขท่ีบัตรประชาชน ----ออกให้ ณ ส านักงาน 
             เมื่อวันท่ี   เดือน  พ.ศ.           . 
     6. ท่ีอยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  หมู ่ ถนน   ต าบล    
        อ าเภอ    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     
        โทรศัพท์    E-mail        
     7. สถานภาพ    โสด  สมรส  คู่สมรสช่ือ (นาย,นางสาว,นาง)        
        มีบุตร ชาย  คน หญิง  คน รวม                  คน 
     8. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก         
        ได้รับวุฒิการศึกษา           
        วิชาเอก      วิชาโท       
        มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ          
     9. ประสบการณ์การท างาน          
     10. หลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก (โดยมีฉบับจริงมาแสดง) ซึ่งได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้ 
  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน)  
     จ านวน ๑ ฉบับ 
  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวนแว่นตาด า จ านวน ๓ รูป 
          ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ส าเนาการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)          
  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามท่ี    
             ก าหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
      11.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ และเอกสารดังกล่าวนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากข้อความใด
เป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ท้ังส้ิน  
       ลงช่ือ    ผู้สมัครคัดเลือก 
                (                                   ) 
                 ยื่นใบสมัครวันท่ี       เดือน  พ.ศ.   
 บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  
 ครบถ้วนตามที่ระบุไว้และส าเนาถูกต้องตามต้นฉบับ 
 เอกสารไม่ครบ     
  ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
                       วันที ่     เดือน     พ.ศ. 
  

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัต ิ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  
 คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก     
  ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัต ิ 
                       วันที ่     เดือน     พ.ศ. 
  

รูปถ่าย ๑ คูณ ๑.๕ นิ้ว 



ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนคลองลานวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ 
 

ท่ี รายการ วันที่ 
๑. ประกาศรับสมัคร วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
๒. รับสมัคร วันท่ี ๑๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ (เว้น

วันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินการสอบ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
๕. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


