
 

 

 
 

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
-------------------------------------------- 

 
  ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคร ูเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้    
                                                                                                                                                    

   ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
       ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว  จ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน  1  อัตรา   
 

  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที ่ 
 ๑.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  

รวมทั้งระบบ amss และระบบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๒  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล 

การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๑.๔  งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น  

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
๑.๕  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

อัตราค่าจ้าง    อัตราจ้าง   9,๐๐๐.-  บาท/เดือน (เก้าพันบาทถ้วนต่อเดือน)  
 

ลักษณะการจ้าง  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

     ระยะเวลาการจ้าง   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจะจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว  
 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (วุฒิ ปวส.หรือปริญญา 
ตรีสมัครได้แต่ได้รับค่าจ้างตามประกาศนี้เท่านั้น) 

     ๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี มีความ 
รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     2.4 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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๓.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
       ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร    
             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 
ต้ังแต่วันท่ี 23 - 25  มกราคม  ๒๕62  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

     ๓.๒    หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๓  รูป 
   ๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ หรือส าเนาแสดงผลการเรียน 
จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   

 ๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
   ๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ    
   ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   ๓.๒.๖  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส  
ใบเปล่ียนช่ือ–สกุล  เป็นต้น    
  เอกสารตามข้อ  ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย      
และเอกสารท่ีเป็นฉบับส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                                

  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  28 

มกราคม  2562   ณ  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร   
 ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

1. โดยการสอบปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
2. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50 

คะแนน         
   ๖.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
     คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก  ในวันท่ี  29 มกราคม  2562  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้  

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 
วันที่  29 
มกราคม 
๒๕62 
 

๐๙.๐๐ – ๑2.0๐ น. 

 
๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
ภารกิจและหน้าท่ี (50 คะแนน) 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
( 50 คะแนน)  

สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ ์

 

 

สถานที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
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  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของ 
คะแนนเต็มโดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ 
ในล าดับท่ีดีกว่า 
  ๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
       โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  30  มกราคม ๒๕62  
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม
จ านวนต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร 

๙.  การจัดจ้าง  
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับท่ีของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ 

จ านวนต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร  ในระหว่างการจ้างงานผู้ว่าจ้างจะมีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเป็น
ระยะๆ ผลการประเมินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด  ท้ังนี้ การจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไม่
สามารถปรับเปล่ียนเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการได้   
       อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณา 
จัดจ้าง หรือยกเลิกค าส่ังหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   22  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 

                                                                           
 ( นายโกศล  ละม้าย ) 

      ผู้อ านวยโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปี  พ.ศ. 2562 
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ลงวันท่ี   22  มกราคม  2562  
 

1. ประกาศรับสมัคร 
 
วันท่ี 22 มกราคม 2562 
 

2. รับสมัคร 
 
วันท่ี 23 –25  มกราคม 2562 
 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
 
ภายในวันท่ี  28 มกราคม 2562 

 
 
4. สอบข้อเขียน  
    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
       ภารกิจและหน้าท่ี  (09.00  – 12.00 น.) 
    สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2562 

    -  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (13.00 น 
เป็นต้นไป.) 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2562 
 

 
6. ด าเนินจัดจ้างธุรการโรงเรียน 
 

 
1 กุมภาพันธ์  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 

 

  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
                               โรงเรยีนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  
          สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

 

 

๑. ช่ือ...................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 

๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.............. 
๓. อายุ..........ปี............เดือน............วัน 
๔. เลขท่ีบตัรประจ าตัวประชาชน.........................................................ออก  ณ  ส านักงาน

.........................................   เมื่อวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบนัเลขท่ี........................ถนน.....................................ต าบล.............................................. 

อ าเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................ 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหลักช้าง                
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

๘. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
               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).................................................................................................... 

 

                                      ลายมือช่ือ.................................................ผู้สมัคร 

                                                            (...................................................) 

                                        ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................... 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

1*1.5 นิว้  



 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 

(     ) หลักฐานครบ 

(     ) หลักฐานไม่ครบ 

 

 

 ลงช่ือ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

       (...........................................) 

ต าแหน่ง…………………………………………………… 

วันท่ี............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 

(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 

  ............................................................................. 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

      (.............................................) 

ต าแหน่ง.................................................. 

วันท่ี................./............................/..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


