
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 

********************* 
                ด้วยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 มี
ความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี
บรรณารักษ์ ดังนี้ 
          ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

          ๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์  จ านวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,๐00 บาท/เดือน 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
ในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์  
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศึกษา หรือ 
ทางสารนิเทศศาสตร์  คุณสมบัติเป็นบรรณารักษ์ท่ีมีจิตบริการและต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                     3.2  ถ้าผู้สมัครมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ๔.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ห้องสมุด  
                     4.2  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                            แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
  ๔.3  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
     ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี  24  พฤษภาคม ๒๕61 ถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม ๒๕61 ติดต่อ
ข อ รั บ ใ บ ส มั ค ร แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ด้ ว ย ต น เ อ ง  ไ ด้ ท่ี  ห้ อ ง วิ ช า ก า ร  ช้ั น  1  อ า ค า ร  ส่ี ท ศ ว ร ร ษ  
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัคตนาคาร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ        

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
                     6.5  แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน พร้อมแนบเกียรติบัตรหรือผลงานท่ีได้รับ 
  ๖.6  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ภายหลังมิได้ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 7.1   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร 
                             วันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 
                     7.2 ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ในการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕61  
                           ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ
ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันท่ี 31 
พฤษภาคม ๒๕61 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยได้ก าหนดการ
คัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕61 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน ความรู้ท่ัวไป/ภาษาไทย/คอมพิวเตอร์(50)                              

-   ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา  (50) 

100 

สอบสัมภาษณ์  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
                    และแฟ้มสะสมผลงาน 

๕๐ 
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 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดย
หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

 ๑๐.  การประกาศผลการคัดเลือกและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบ 
ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕61  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาล 
จรูญลองรัตนาคาร     www.jaroonlong.com  

 ๑๑. สถานทีป่ฏิบัติงาน 
  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 1 มิถุนายน ๒๕61 โดยก าหนดระยะเวลา
การจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  1 มิถุนายน ๒๕61 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ๒๕62 โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้น
บัญชีไว้ 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีในต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้าง
รายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
     
 
       

 
                                                               (นายไพโรจน์  สุขธยารักษ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหา เพื่อสอบคัดเลอืกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 งบประมาณโรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) 

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
    23 พฤษภาคม 2561 ประกาศรับสมัคร    
   24-29 พฤษภาคม 2561 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

    29  พฤษภาคม  2561 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ                 
ทาง  http://www.jaroonlong.com 

 

     31 พฤษภาคม  2561 สอบคัดเลือก  
     31 พฤษภาคม  2561 ประกาศผลสอบคัดเลือก  
     1 มิถุนายน  2561 รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง  
     1 มิถุนายน  2561 เริ่มปฏิบัติงาน ในโรงเรียนอนุบาลจรูญ

ลองรัตนาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 

วันท่ี................เดือน......................พ.ศ. ................ 
      
1. ช่ือ........................................................สกุล ........................................ ช่ือเล่น.......................................  
2. ต าแหน่งท่ีต้องการสมัคร................................................................ อัตราค่าจ้าง.......................................บาท/เดือน 
3. สัญชาติ..................................ศาสนา............................ ส่วนสูง.......................ซม. น้ าหนัก ...................... กก.  
4. เกิดวันท่ี............. เดือน ................................. พ.ศ. ................. อายุถึงวันสมัคร............. ปี ................. เดือน..............วัน 
5. เกิดท่ีต าบล........................... อ าเภอ..................................................... จังหวัด........................................................................  
6  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก ณ ส านักงาน...........................................................................    
   เมื่อวันท่ี .................... เดือน......................................พ.ศ. .................หมดอายุวันท่ี............................................................ 
7. ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.......... หมู่......... ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................................................    
   ต าบล....................................... อ าเภอ........................... จังหวัด..........................โทรศัพท์บ้าน............................................. 
   โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
8. ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ..............................................จาก........................................................................................... 
   วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก................................................................................................................................... 
9. กรณีฉุกเฉินบุคคลอื่นท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น................................................................. เบอร์โทรศัพท์.................................................................................... 

10. สถานภาพ  โสด  สมรส   หม้าย   แยกกันอยู ่  

  (ประวัติครอบครัว) 

บิดา ช่ือ-สกุล .................................................................…….... อายุ ........... ปี  อาชีพ ..............................................                             

มารดา ช่ือ-สกุล...........................................................................  อายุ ........... ปี  อาชีพ .............................................. 

ช่ือภรรยา/สามี..........................................................สถานท่ีท างาน ........................................ต าแหน่ง .......................................... 
มีบุตร .......................คน 

มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน     ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบุตรคนที่ ............... 
  (ความสามารถพิเศษ) 

พิมพ์ดีด       :    ไม่ได้  ได้                        ไทย ............ ค า/นาที               อังกฤษ............ ค า/นาที 
 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได้  ได้  ระบ ุ……………………………………………………………………………………………. 

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

งานอดิเรก    : ระบ ุ  
 ………………………………………………………………………………………...................................................... 

ความรู้ความสามารถพิเศษ  : ระบุ  
                            ………………………………………………………………………………………...................................................... 

อื่นๆ              : ระบ ุ……………………………………………………………………………………….............................................. 
 

 

 
  รูปถ่าย 
  1 นิ้ว 



ประสบการณ์การท างาน    ให้ระบุสถานที่ท างานล่าสุด  (ถ้ามี) 

 

สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลา สาเหตุที่ลาออก 
 
 

   

 
 

   

     
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                                                     
                                                                                            (ลงช่ือ)..........................................ผู้สมัครสอบ 

                                                                                                (....................................................) 
                                                                              ยื่นใบสมัคร วันท่ี........เดือน...................พ.ศ. 2561 
ส่วนนี้เจ้าหน้าที่ระบ ุ
หลักฐานประกอบการสมัคร 

(  ) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป      
(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     (  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(  ) ส าเนาใบประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒ ิ (  ) ส าเนาใบ Transcript 

(  ) ใบรับรองแพทย์ 
(  ) หนังสือรับรองความประพฤติ ( กรณีเคยผ่านงาน )  
(  ) อื่นๆ..................................................................................... 
                                                                                         (ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 

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

               บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
 

เลขท่ีสอบ...................................( เจ้าหน้าท่ีระบุ ) 
ช่ือ.............................. สกุล............................... 
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 
      ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
 
       ................................               ............................ 
  (                           )             (                         )              
     เจ้าหน้าที่ออกบัตร                 ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ   

 

                 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
2 
เลขท่ีสอบ...................................( เจ้าหน้าท่ีระบุ ) 
ช่ือ.............................. สกุล............................... 
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 
      ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
2 
      ................................                   .............................. 
    (                         )                  (                      )              
       เจ้าหน้าที่ออกบัตร                 ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ   

  รูปถ่าย 
  1 นิ้ว 

 รูปถ่าย 
  1 นิ้ว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


