
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราษฎร์นิยม 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
ด้วย โรงเรียนราษฎร์นิยม  สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จะด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยคัดเลือกจากผู้มีความสามารถเหมาะสม     
ในการปฏิบัติหน้าที่ธุรการ เพ่ือลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดแนวทางการสรรหาและจ้างอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนราษฎร์นิยม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
               ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา  

๒. ขอบขำ่ยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน  
     ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ

รวมทั้งระบบ E-Office  
   ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

       ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  

      ๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น          
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  

     ๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 อัตรำค่ำจ้ำง  อัตราจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ลักษณะกำรจ้ำง  ๕ เดือน  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
      ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรอืผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ……./(๙) 



   -๒-   
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน  
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน 
ของรัฐ  

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)  
๔. อัตรำค่ำจ้ำง  
   ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท  
๕. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  

ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน –  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                                 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

๖. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร  
๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด    จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว       
     ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป  
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
๗. เงื่อนไขกำรสมัคร  

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  ผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการ 

สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้  

๘. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเขำ้รับกำรคัดเลือก  
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒                                 

ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม  
           ๘/…. 
 
 



     -๓-  
           
 

  ๙.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
   ๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งหน้าที่   ( ๕๐ คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน   
  ๙.๒ ภาคปฏิบัติ การใช้ คอมพิวเตอร์ในส านักงาน  MS-Word  , MS-Excels    (๕๐ คะแนน) 
  ๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์     ( ๕๐ คะแนน)  

๑๐.  วัน  เวลำ  สถำนที่  และตำรำงสอบ 
  ภาคปฏิบัติ และ ภาคความรู้ พร้อมประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมโดย
การสัมภาษณ์ ในวันที่  ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ตามเวลา   
ดังนี้  

 
๑๑.  เกณฑ์กำรตัดสิน  และประกำศผล 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง  ๓ ภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม                 
รวมทั้ง  ๓  ภาค  และจะประกาศเรียงตามล าดับที่  จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน                
จะให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสูงกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากัน
อีก  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์)  สูงกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนน
ยังเท่ากันอีก  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และจะประกำศผลในวันที่   ๓๐  เมษำยน ๒๕๖๒ ณ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม และทาง www.facebook.com/โรงเรียนรำษฎร์นิยม  
 ๑๒.  กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
       การคัดเลือก  จะประกาศผู้ผ่ านการคัดเลือก และส ารองตามล าดับคะแนน ตามเกณฑ์                   
ข้อ ๑.๑  กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี จะเรียกผู้ส ารองมาเข้ารับการสั่งจ้าง  ต่อไป   
 ๑๓.  กำรสั่งจ้ำง 

 ๑๓.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามที่ โรงเรียนราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี  เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วนั้น  

  ๑๓.๒  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดย   ไม่มีเงื่อนไข 
ใด  ๆ  ทั้งสิ้น   
 
            
                   ๑๓.๒/.... 
      
  

เวลำ วิชำที่สอบ  คะแนนเต็ม     หมำยเหตุ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 
เวลา ๑๐.๐๐   -๑๒.๐๐  น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ก. ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งหน้าที่ 
ภาค ข. ภาคปฏิบัติ 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) 

        ๕๐ 
        ๕๐ 
        ๕๐ 

 



-๔- 
 

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  ใด ๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๒ เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 
                                                     (นางกรชนก  สุตะพาหะ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว (จ้างเหมาบริการ) 
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

  (แนบท้ำยประกำศโรงเรียนรำษฎร์นิยม วันที่  ๒๒  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๒) 
 

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

๑. ประกาศรับสมัคร     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  
๒. รับสมัคร      วันที่ ๒๒ เมษายน – ๒๖  เมษายน ๒๕๖๒  

(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)  
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
๔. ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  
๕. ประกาศผลการคัดเลือก     วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
๖. รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง    วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน 

โรงเรียนรำฎร์นิยม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓     
 
 
๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………………………………………. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา …………………………………………………………………….. 
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด ………………………………………………………………… 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………………………………………… 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล ………………………………………………………………. 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………………………………………………. 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………………………………………. 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………………………………… วิชาเอก...............………………………………………… 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์ท างาน............................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
ส าเนาวุฒิการศึกษาที่สถาบัน อนุมัติแล้ว 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
ท าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .............. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าทีต่รวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................... 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
             ……………………………………… 
              (……………………………………) 

 
 

  เลขประจ าตัวสอบ........................  
....................... 

 



 
 


