
 
 
 
  
      
 

 ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงพนักงานธุรการ 

---------------------------------------- 
 ดวยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือ

คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การ
มอบอำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ช่ือตำแหนง และรายละเอียดการจาง 

   (1) ตำแหนงพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
 (2) ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 (3) คาจาง  11,500  บาท/เดือน  

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี ้
   (1)  มีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป 
   (2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (3)  ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได 
   (4)  ไมเปนผูไรความสามารถ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  

 (5)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 
   (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  (1) ปวส. หรือเทียบเทา ข้ึนไป ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร  

   (2) มีทักษะและความชำนาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ Microsoft 
Officez: Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Powerpoint และ Internet 
   (3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ี 
   (4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเปนทีม 

  (5) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 
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 3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดที ่ กลุ มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระหวางวันท่ี 9 – 13 
พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
  3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
   (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำขนาด 1 นิ้ว   
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน จำนวน  3  รูป   

 (2)  สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีสมัคร จำนวน  1  ฉบับ 
   (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
   (4)  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1  ฉบับ 
   (5)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส      
เปนตน จำนวน 1 ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 
  หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหนำตนฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับ
ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาวาถูกตองและลงช่ือกำกับไวดวย 
   (6)  ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และตองแสดงวาไมมีโรคตามท่ีกำหนดไว
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ผู สมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนวาเปนผู มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัคร                  
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูสมัครจะเรียกรองสิทธใิด 
ๆไมได 

ผ ู  สม ัครจะต องปฏ ิบ ัต ิตนตามมาตรการเฝ  าระว ั งและป องก ันการแพร ระบาด                    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด โดยสวมหนากากอนามัยทางการแพทยหรือ
หนากากผาทุกครั้งเม่ือมาติดตอกับหนวยรับสมัครสอบ 

 4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
     จะประกาศรายชื ่อผู ม ีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2564              
ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และทางเว็บไซต http://rnedu.go.th/2019/ 

 5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
       หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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6. วัน เวลา และสถานท่ีคดัเลือก 
   จะดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการ ดังนี้ 

วัน เดือน ป  เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 
2565  
 

10.00 - 11.00 น. ภาค ก 
ความรูความสามารถท่ัวไป 
(โดยวิธีสอบขอเขียน) 

 
50 

 

11.15 - 12.15 น. ภาค ข 
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตำแหนง (โดยวิธีสอบขอเขียน) 

 
50 

 

13.30 น.เปนตนไป ภาค ค 
ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณท่ีผานมา (สัมภาษณ) 

 
50 

 

 7. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชี 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
ภายในวันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และทาง
เว็บไซต http://rnedu.go.th/2019/ โดยประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก เฉพาะผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ำกวา
รอยละ 60 โดยเรียงลำดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมมากไปหานอย 
  กรณีที่มีผูคัดเลือก ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวกอนเปนผูท่ีอยูในลำดับท่ี
ดีกวา  
  การขึ ้นบัญชีผ ู ผ านการคัดเล ือก สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง                
จะขึ้นบัญชีรวมผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใหเปนอันยกเลิกหรือ   
สิ้นผลไปเมื่อมีการคัดเลือกครบกำหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนง
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 8. การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 
  ผู ผานการคัดเลือกลำดับที ่ 1 ใหไปรายงานตัวทำสัญญาจาง ในวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 
2565  ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ กลุมบริหารงานงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง   

สำหรับการจางในครั้งตอๆ ไปเมื่อมีตำแหนงวางจะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก
โดยตรงเปนรายบุคคลโดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูไดรับการคัดเลือกระบุไวในใบสมัคร 
โดยใหเวลามารายงานตัวไมนอยกวา 7 วัน นับตั ้งแตวันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมาย
ลงทะเบียนท่ีเรียกตัวนี้ 

ผูที่ไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ี ตำแหนงพนักงานธุรการในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง 
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมี
อำนาจในการจางอาจสั่งเลิกจางโดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น 
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การจางลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานทำความสะอาดและพนักงานธุรการไมมีขอผูกพัน
ตอเนื่อง ท่ีจะนำไปสูการบรรจุหรือปรบัเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
. 
 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว  
ตำแหนงพนักงานธุรการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
................................... 

 
  ภายในวันท่ี  3  พฤษภาคม 2565         ประกาศรับสมัคร 

  วันท่ี 9 - 13  พฤษภาคม 2565 (วันและเวลาราชการ)      รับสมัครการคัดเลือก 

  ภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565        ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับคัดเลือก 

  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565    ดำเนินการคัดเลือก (สอบขอเขียน 
         และสอบสัมภาษณ) 

  ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565   ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

          ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565    รายงานตัวและจัดทำสัญญาจาง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรการคัดเลือก 
แนบทายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม  2565 

…………………………………………………  
 
ภาค ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
 1. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 3. ความรูทางคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ภาค ข. ภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 มีทักษะและความชำนาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ Microsoft Office: Ms-Word,            
Ms-Excel, Ms-Powerpoint และ Internet 

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 การสัมภาษณ  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี  ความสามารถ ประสบการณ  ทวงที
วาจา  อุปนิสัย  เจตคติ  และบุคลิกภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


