
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู โดยก าหนดให้มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตามที่ได้รับจัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียน 
วชิรบารมีพิทยาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ต าแหน่งว่าง           จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง                    วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป 9,000  บาทต่อเดือน 
 

1.คุณสมบัติทั่วไป 
      ๑.  มีสัญชาติไทย 
      ๒.  อายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์ 
               3.  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม     
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
      5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.                         
      6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งในออกจากราชการไว้ก่อน 
               7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     8.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
              9. ไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
     11. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมาอ่ืน 
    12. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
   
 
 
 



 
 
2.คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
    1. มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
             2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้
ในประกาศฉบับนี้ 
 
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
             ๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ 
E-office   การท าลายเอกสาร 
             ๓.2  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
            ๓.3 งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและท้องถิ่นการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
            ๓.4  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. การรับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม       
ระหว่างวันที่  12 – 13   พฤศจิกายน 2561   (ในเวลาราชการ) 
 
5. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังน้ี 

๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน 3 รูป                                 
๕.๒ เอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือส าเนาปริญญาบัตร หรือ   
      หนังสือรับรองคุณวฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                             จ านวน  ๑  ฉบับ                                  
๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                      จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน                    จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ   
      ว่าด้วย กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค พ.ศ.2559                                          จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๕.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                    จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  

                 ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
๖ .เงื่อนไขการรับสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
          ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
 
 
 



 
 
๗.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
         โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒561  
ทีโ่รงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  
 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕61   ตั้งแตเ่วลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ทีโ่รงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม. 

8.1 ความรู้ความสามารถ (30 คะแนน) 
  - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามขอบข่ายภารกิจงาน 
       - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ร่ะเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
8.2 ทดสอบความรู้ความสามารถการสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ (30 คะแนน) 
  - ทดสอบความรู้ความสามารถการสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
8.3 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (40 คะแนน) 
  - ประวัติส่วนตัว / การศึกษา  10  คะแนน 
  - บุคลิกภาพ / การแต่งกาย  10 คะแนน 
  - ประสบการณ์ / ความรู้   10 คะแนน 
  - ไหวพริบ / เจตคติท่ีดี   10  คะแนน 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่งต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ของแต่ละภาคและรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ได้
คะแนนรวมมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ได้
คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 
10. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
         โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561  
ณ  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่โรงเรียน โดยจะประกาศเรียงตามล าดับ 
 
11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
         บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 11.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
 11.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 11.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
 
 
 
 



 
 
12. การเริ่มปฏิบัติงาน 
          การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเริ่มการปฏิบัติงาน จะใช้การประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกอยู่ในล าดับที่ 1 มาเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม และท า
สัญญาจ้างก็ต่อเมื่อทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้โดนงบประมาณ ทั้งนี้ในวันที่จัดท าสัญญา
จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกผันในการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ได้ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญา
จ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้างและจะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ 
 

 

ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  หมายเลขโทรศัพท์   089-6425567 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   9    พฤศจิกายน     พ.ศ.  2561  
  
 
 
 
                                                                            

          (นายวิฑูรย์     ค าจรงิ) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 

-------------------------------------------------- 
 
ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน  2561          ประกาศรับสมัคร 
วันที่  12 – 13   พฤศจิกายน   2561  รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
      ณ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
ภายในวันที่  14  พฤศจิกายน  ๒๕61  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  14   พฤศจิกายน  ๒๕61    ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  14   พฤศจิกายน  ๒๕61   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่  15   พฤศจิกายน  ๒๕61   ท าสัญญาจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................... ................. 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................  
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด...................................  
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ............................. ... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล.................................... .......... 

อ าเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี  
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ตามนโยบายลดภาระงาน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป             ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                            ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ      ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................  

 
 
 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                              (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว  



 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 
 
 
 
 


