
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
     เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

    ----------------------------------------------- 

            ดวยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39                    
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ดังน้ัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๕(๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ก.ค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒ และคําส่ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เร่ือง มอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันท่ี  26 – 31 ตุลาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1 . ชื่อตําแหนง             อัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน        

 2 . อัตราคาจาง             เดือนละ  9,000  บาท 

 3 . ระยะเวลาการจาง      นับต้ังแตวันท่ีทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 4 . ขอบขายภารกิจและหนาทีก่ารปฏิบัติงาน 
  4 .1  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ รวมท้ัง
ระบบ E-Office การทําลายเอกสาร 
  4 .2  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 
  4 .3  งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการ
จัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 
  4 .4  งานประสานงาน การติดตอส่ือสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืน  ๆชุมชนและทองถ่ิน      
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 

  4 .5  งานอ่ืน  ๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 5 . คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหา 
   5 .1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  อายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
   (3)  เปนผูท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   (4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
   (5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
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   (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน       
   (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (8)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (9)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (10)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
   (11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียกระทรวง      
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
   (12)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ   
  5 .2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป  

5 . วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง          
ท่ีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ระหวางวันท่ี 26 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  
ไมเวนวันหยุดราชการ 

 6 . หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 6.1 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป    จํานวน 1 ฉบับ 
 6.2 รูปถาย 1 น้ิว   จํานวน  1 รูป  (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

 6 .3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
     6 .4 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 

               6 .5 ใบรับรองแพทย  ไมเกิน  1  เดือน 

7 . การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารับการสรรหา   
 จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหา  ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียน     
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ http://www.npr.ac.th    

8 . วิธีการสรรหา 
 โรงเรียนจะดําเนินการสรรหา โดยการสอบคัดเลือกเพ่ือเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ดังน้ี 
   8 .1 ความรูความสามารถ  (คะแนน 50 คะแนน) 
    - ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ 
    - การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร    
   8 .2 ความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนน 50 คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก 
    9 .2 .1 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
    9 .2 .2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน) 
    9 .2 .3 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน) 
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    9 .2 .4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
   9 .2 .5   พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน) 
ในวันท่ี  6 พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยได
กําหนดการคัดเลือก ดังน้ี 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

6  พฤศจิกายน 2561 
 

๐๙.๐๐ น. – 12.00 น ความรูความสามารถ  
-  ความสามารถในงานธุรการและงาน
สารบรรณ 
-  การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร 

50 
 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
-ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
(สัมภาษณ) 

50 
 

9 . เกณฑการตัดสิน  
     ผูท่ีจะถือเปนผูผานการสรรหา  จะตองผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความ
เหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอยกวา
รอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีท่ีผูคัดเลือกไดคะแนน
รวมเทากัน  ใหผูท่ีคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากได
คะแนนภาคความรูความสามารถเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยู
ลําดับท่ีสูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด  ๆมิได 

10 . การประกาศผลการสรรหา 
          จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา โดยเรียงลําดับจากผูท่ีผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด 
ตามลําดับ ภายในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ 
http://www.npr.ac.th 

11. การจัดทําสัญญาจาง 
       โรงเรียนจะดําเนินการจัดทําสัญญาจางเม่ือไดรับแจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณแลว จนถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2562 โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และเร่ิมปฏิบัติงาน ณ วันท่ีจัดทําสัญญาจาง 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม   พ.ศ. 2561    
 

        วาท่ีรอยตรี 
         (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 



 

หลักสูตรการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏบิัติงานธุรการโรงเรียน 
 

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

  1 .  ความรูความสามารถ  (คะแนน 50 คะแนน) 
    - ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ 

 - การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร   
   2 .  ความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนน 50 คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก 
    - พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
          - พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน) 

 

        วาท่ีรอยตรี 
               (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน 

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

 25  ตุลาคม  2561   ประกาศรับสมัคร 

  26 – 31  ตุลาคม  2561 รับสมัครสอบคัดเลือก  
   เวลา 09.00 น. – 15.00 น.               
   ไมเวนวันหยุดราชการ  

  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก  

 2  พฤศจิกายน  2561 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสรรหา 

 6  พฤศจิกายน  2561 สอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ   

 8  พฤศจิกายน  2561 ประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา 
 

 

        วาท่ีรอยตรี 
               (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                           เลขท่ีสมัคร............. 

 

 
 
 

ใบสมัครอัตราจางปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน   
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

 
 

1. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
สัญชาติ................................................เช้ือชาติ.............................................ศาสนา............................................. 

2 . เกิดวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) 
 2 .1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                      วันออกบัตร.......................................                           
 วันบัตรหมดอายุ.................................................... 
 2 .2 บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ถามี) ...............................................เลขท่ี........................................ 
 สังกัด...........................................วันออกบัตร.....................................บัตรหมดอายุ................................... 

3 . ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต…………………..………………จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ............................................. 
4 . สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด......................................................สาขาวิชา........................................................... 
สถาบันการศึกษา.................................................................เม่ือวันท่ี........เดือน..............................พ.ศ................ 
มีความรูความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................. 

5 . หลักฐานประกอบการสมัครท่ัวไป  จํานวน...............แผน ประกอบดวย 
  สําเนาสําเนาคุณวุฒิการศึกษา     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                     
  สําเนาบัตรท่ีหนวยงานรัฐออกให (ถามี)  สําเนาทะเบียนบาน                          
  ใบรับรองแพทย  สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)          
  สําเนาใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี)  อ่ืน  ๆถามี  (ระบุ)………………………………………. 

6. ขอสมัครเขารับการสรรหาเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

7. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน เร่ิมต้ังแตวันท่ีจัดทําสัญญาจาง – 30 กันยายน 2562  
    อัตราคาจางเดือนละ  9 ,000  บาท 
 
 

                                                (ลงช่ือ).......................................................ผูสมัคร 
                                                (.......................................................) 

                           ย่ืนใบสมัครวันท่ี..................................................... 
 

 

  ติดรูปถาย 

1 .ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยาย
มือ ของตนเอง และลงลายมือช่ือตอ
หนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
2.กอนย่ืนใบสมัคร จะตองตรวจสอบ 
หลักฐานตาง  ๆใหครบถวน ถูกตอง 
และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผน 
(เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกล่ืน) 
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เฉพาะเจาหนาที่ 

 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง 
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา  

(   ) หลักฐานถูกตองครบถวน    

(   ) ไมถูกตอง     

เน่ืองจาก………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………… 

      
     (…………………………………………………….) 
    ……………./……………………………/…………… 
                เจาหนาท่ีรับสมัคร 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติอ่ืนตาม
ประกาศแลว  ปรากฏวา 

(   ) มีสิทธ์ิสอบแขงขัน (   ) ไมมีสิทธ์ิสอบแขงขัน 

เน่ืองจาก…………………..……..…………………………… 
………………………………..……..…………………………… 
     

 
        (…………………………………………………….) 

……………./……………………………/……………           
เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 

 
 

 


