
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
โรงเรียน  สังกัดโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  อาศัยอ านจตามค าสั่ง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ.๐๔๐๐๙/๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จึงประกาศ รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน  ๑  อัตรา 
 
 ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
     ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชารต่างๆ รวมทั้งระบบ 
E-Office 
     ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT   
     ๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
     ๒.๕ งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
  (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนด ใน
กฎ ก.ค.ศ. 
  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 



  (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้ 
กระท าโดยประมทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวง การ
คลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ของรัฐ 
     ๓.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 
     ๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางพาณิชศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์ (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) 
 
 ๔. อัตราค่าจ้าง 
     ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้อง
ส านักงานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 17 กันยายน ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ น. - 
๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
     ๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด   จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๓ ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙   จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน       จ านวน  ๓  รูป 
     ๖.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ในกรณีที่ชื่อ -  
ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
 
 
 
 



 ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
     ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
ครบถ้วน ถูกต้อง และให้ผู้สมัครรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในเอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนาทุกหน้า แล้วจัดเรียง 
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ ยื่นพร้อมใบสมัคร  หากผู้สมัครรายใดมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามประกาศ 
รับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
     ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลใน 
เอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 
 ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 กันยายน
๒๕๖2 ณ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.tsp-nst.ac.th 
  
 ๙. วิธีการคัดเลือก 
     ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
ทุ่งสังพิทยาคม โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศ 
 
 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การตัดสินผลการคัดเลือกให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาผู้ที่ได้คะแนนน้อย หากผลคะแนนรวม 
เท่ากันให้เรียงล าดับ ดังนี้ 
     - ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับดีกว่า 
     - ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ได้ล าดับดีกว่า 
     การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 
 ๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนน ภายในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖2 และ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุด ระยะเวลา
ตามโครงการ ณ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.tsp-nst.ac.th 
 
 ๑๒. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้น มี
กรณีใดกรณีหนึ่ง 
     - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
     - ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 

http://www.tsp-nst.ac.th/
http://www.tsp-nst.ac.th/


     - ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
     - บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคดัเลือก 
     - หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
 ๑๓. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและจัดท าสัญญาจ้าง 
     ๑๓.๑ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อได้รับโอนงบประมาณจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ ของผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียก ตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชี
ไว้ทางจดหมายลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
     ๑๓.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 (๓๐ กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะ
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อ 
     ๑๓.๓ กรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาด 
คุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  ทั้งนี้  หากผู้ใดได้รับการจ้างแล้ว ต้อง
ถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได ้
 
 อนึ่ง  ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้ างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มี    
ข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ 
ข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัคร 
และสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลาง 
ก าหนด ตามล าดับ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
       (นางวิมล  หนูชุม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖2) 

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

 
ประกาศรับสมัคร     ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 17 กันยายน ๒๕๖2 
รับสมัคร      ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 17 กันยายน ๒๕๖2 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖2 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ   วันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2 
ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖2 
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง   โรงเรียนจะก าหนดวันเวลาในการท าสัญญาจ้าง 
      หลังจากได้รับแจ้งอนุมัติงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖2) 

 
๑. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  ๑) สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
      - ความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงาน  การใช้โปรแกรมส านักงาน Microsoft 
Office 

๒) สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
      - ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
      - ประสบการณ์การท างาน / กิจกรรมระหว่างศึกษา 
      - ความรู้ทั่วไป 
      - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
      - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   
๒. ก าหนดวัน เวลา การคัดเลือก 
 สถานที่ในการสอบคัดเลือก  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
20 กันยายน ๒๕62 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
สอบปฏิบัติ  ๕๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทุ่งสังพิทยาคม 
ทุ่งสังพิทยาคม 

…………………… 


