
 
ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
*********************************** 

  ด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ลง
วันท่ี  24 กรกฎาคม 2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.  มีสัญชาติไทย   
2.  อายุระหว่าง  20 – 35  ปี  

 3.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  4.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีก าหนดตามต าแหน่ง 
  6.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  7.  เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
  8.  เป็นผู้ท่ีสนใจใฝ่รู้ และมีความต้ังใจจริงในการท างาน รวมทั้งสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับมอบหมายได้ 
  9.  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ อีกท้ังมีจิตส านึกในการให้บริการ 
  10.  เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะนิสัยเอื้ออ านวยให้ผู้มาติดต่อหรือพบเห็นเกิดความประทับใจ 
  11.  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการท างานและเงื่อนไขต่าง ๆ 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
2.   ต าแหน่ง คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะและจ านวนอัตราที่รับสมัคร 

ล าดับ
ท่ี 

ต าแหน่ง จ านวน
อัตรา 

อัตรา 
เงินเดือน 

คุณวุฒิการศึกษา / คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  

1 เดือนละ 9,000 บาท  
 

เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ปวช. ทุกสาขา 

 

3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี  19 – 24 ธันวาคม

2561 ในวันและเวลาราชการ   

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 1.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  6 เดือน 

จ านวน 1 รูป 



 2.  ส าเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน จ านวน   1   ชุด 

 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน     1     ฉบับ 
 4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน      1    ฉบับ 
 5.  หนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 30 วัน จ านวน   1   ฉบับ 
 6.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ   1    ฉบับ 
 7.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน   1   ฉบับ 

 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา  สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี  24 ธันวาคม 2561 เวลา 
17.00 น. ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ,facebook โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.csws.ac.th 
5.  วิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยวิธีการทดสอบและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันท่ี  25 ธันวาคม 2561 เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป   
6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
จัดล าดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย 
7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และท าสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ใน
วันท่ี  26 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ,facebook โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และทางเว็บไซต์ 
www.csws.ac.th และรายงานตัวท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  
   

ประกาศ        ณ     วันท่ี       19   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 
 

        ลงช่ือ       
                     (นายบุญเทพ  พิศวง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 

  



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
_____________________________________ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

วัน เวลา สมรรถะ คะแนนเต็ม 

25 ธันวาคม 2561 
เวลา 09.00 น.-10.00 น. 

ภาค ก  
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง   

 
70 คะแนน 

25 ธันวาคม 2561 
เวลา 10.30. น.-12.00 น. 

ภาค ข  
1. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   

                                                
30 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 
 
 
  



 

 
ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

**************************************** 
 ช่ือ......................................................นามสกุล..................................................อายุ...........ป ี
เกิดเมื่อวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............เช้ือชาติ...............สัญชาติ.............ศาสนา............... 
ช่ือบิดา...............................................นามสกุล........................................อาชีพ.................................. 
ช่ือมารดา...........................................นามสกุล........................................อาชีพ.................................. 
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี...................ต าบล.........................อ าเภอ.......................... 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................................ 
ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก............................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา........................................เมื่อวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ....................... 
ความรู้/ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................. 
เคยท างานท่ี.....................................................................................ต าแหน่ง....................................... 
 ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเป็น................................................................................................. 
พร้อมกันนีไ้ด้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก คือ 

(     )   ส าเนาวุฒิการศึกษา  (     )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(     )   ส าเนาทะเบียนบ้าน  (     )   ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
(     )   ใบรับรองแพทย์   (     )   รูปถ่ายจ านวน 1 ใบ 
(     )   อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ                                      ผู้สมัคร 
            (                                          ) 
                                                                         ........./.............../............ 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

1. ยื่นใบสมัครเมื่อวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ........................ 
2. หลักฐานการสมัคร (    )  ครบ             (    )  ไม่ครบ   ขาด......................................................... 

                
 ลงช่ือ                                  เจ้าหน้าท่ี 

             (                                 ) 
                                                                                            ........./.............../............ 


