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ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศกึษาวิทยา 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
------------------------------ 

ดวย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การ
มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศกึษาวิทยา  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก  
               ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา  

2. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีการปฏิบัติงาน  
     2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ

รวมทั้งระบบเกี่ยวกับสารบรรณ 
    2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ

เรียบรอย  
    2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการ

จัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT  
    2.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและทองถิ่น          

การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ  
    2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
    3.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี  

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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  (10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ  
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ  

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น  

(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน  
ในหนวยงานของรัฐ  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สําหรับผูที่จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีสามารถสมัครได แตตองไดรับคาตอบแทนในอัตราจางเดือนละ 9,000 บาท)  
4. อัตราคาจาง  

คาจางในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท  
5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง       
ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ระหวางวันที ่29 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ ไมเวนวันหยุดราชการ  

6. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร  
6.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด    จํานวน 1 ฉบับ  
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชพีขึ้นไป ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ  
6.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ  
6.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริง และสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ  
6.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  
ซึ่งถายมาแลว ไมเกิน 6 เดือน      จํานวน 3 รูป   
6.6 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)   จํานวน 1 ฉบับ 
6.7 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล   ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  
ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี) ฉบับจริง และสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ  

7. เงื่อนไขการสมัคร  
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน ผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง ยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมี
ผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ การสอบ
คัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงาน
ขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ โรงเรียนจะไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธ ิใด ๆ มิได  

8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
    โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก  

ภายในวันที ่4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
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9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
     โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจะดําเนินการคดัเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติ
หนาที่ ธุรการโรงเรียน โดย  

9.1 ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป ( คะแนน 100 คะแนน ) โดยทดสอบ ดังนี้ 
                           - สอบขอเขียน ความรูดานงานสารบรรณ ความรูดานคอมพิวเตอร พัสดุ การเงนิ
และอื่นๆ ( คะแนน 50 คะแนน ) 

- สอบปฏิบัติ การจัดทําหนังสือราชการ การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
(Microsoft Office) (คะแนน 50 คะแนน)  

9.2 ภาค ข สอบสัมภาษณ (คะแนน 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก ประวัติสวนตัวและ 
การศกึษา  บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ความสามารถประสบการณ การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคดี อุดมการณ 
 10. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
 

วัน / เดือน / ป 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

6 พฤศจิกายน 2562 

 

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
เวลา 10.20 น. – 11.20 น. 
 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

สถานที่คัดเลือกโรงเรยีนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

ภาค ก  ความรูความสามารถทั่วไป 
          - สอบขอเขียน 

          - สอบปฏิบัติ 
ภาค ข  สอบสัมภาษณ 

 

100 

(50) 

(50) 

50 

11. เกณฑการตัดสิน      
       ผูเขาสอบคัดเลือกตองไดคะแนนรวมกันทุกภาคไมต่ํากวารอยละ 60  โดยจัดเรียงลําดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ หากคะแนนเทากันใหใชผลการสอบภาค ก ที่สูงกวา ไดลําดับที่ดีกวากอน  
          12. การประกาศผลการคัดเลือก 
      โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจะประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก  

ภายในวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  
13. การจัดทําสัญญาจาง  
  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจะทําสัญญาจางกับผูไดรับการคัดเลือก เม่ือไดรับอนุมัติเงิน

ประจํางวดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลวนั้น  

   อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด ในประกาศรับสมัครจะ
ไมพิจารณาตกลงทําสัญญา หรือถูกยกเลิกการจางทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แลวแตกรณีโดยไมมีเงื่อนไข  
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  28  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
  
 
 
 

                                                                            (นายเฉลียว  คําดี) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
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กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ลงวันที ่28 ตุลาคม 2562) 
 

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

ประกาศรบัสมัคร      วันท่ี 28 ตุลาคม 2562  
รับสมัคร  ระหวางวันที ่29 ตุลาคม 2562 –  

2 พฤศจิกายน 2562  
(ในเวลาราชการ ไมเวนวันหยุดราชการ)  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก    ภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562   
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันที ่6 พฤศจิกายน 2562  
ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันที ่6 พฤศจิกายน 2562  
รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจาง     จะจางเมื่อไดรับจัดสรรเงนิงบประมาณจาก สพฐ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


