
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวดัแสงสรรค์ 

เร่ือง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

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

 ด้วยโรงเรียนวดัแสงสรรค์ ประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบติังำนธุรกำรโรงเรียน เพื่อลดภำระงำนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนของครู ทั้งน้ีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศรับสมคัรคดัเลือกบุคคล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี                                                                                                                                                     
 
1. ต าแหน่งทีรั่บสมัครคัดเลอืก 
 ต ำแหน่ง ลูกจำ้งชัว่ครำวผูป้ฏิบติังำนธุรกำรโรงเรียน  จ ำนวน  1  อตัรำ   
 
2. ขอบข่ายภารกจิและหน้าที่  
 2.1 งำนธุรกำร สำรบรรณ จดัเก็บเอกสำรหลกัฐำนทะเบียนและหนงัสือรำชกำรต่ำงๆ รวมทั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Office, DMC, School MIS ฯลฯ 
 2.2   งำนกำรเงิน งำนพสัดุ จดัลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจดัเก็บ รักษำดูแลควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 2.3   งำนขอ้มูลสำรสนเทศ จดัระบบทะเบียน ระเบียบขอ้มูล กำรส ำรวจและบนัทึกขอ้มูล  กำรจดัท ำ
รำยงำนขอ้มูล จดัส่งและรับขอ้มูลในระบบ ICT 
 2.4   งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อส่ือสำรกบัหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชน ทอ้งถ่ิน และกำร
ใหบ้ริกำรแก่ประชำชนหรือผูม้ำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 
 2.5   ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
3. อตัราค่าจ้าง     
  อตัรำจำ้ง  9,000  บำท/เดือน   
 
 



 
4. ลกัษณะการจ้าง   
  โดยวิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ            
พ.ศ. 2560 
 
5. ระยะเวลาการจ้าง    
  6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2562  -  เดือนกนัยำยน 2562  และจะจำ้งต่อเม่ือไดรั้บงบประมำณแลว้  
 
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืก        
 6.1   เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
 6.2   เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุกำรศึกษำตั้งแต่ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
 6.3   มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ี 
 
7. การรับสมัคร และเอกสารหลกัฐาน       
 7.1   วนั เวลำ และสถำนท่ีรับสมคัร                
  7.1.1 ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรขอและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้โรงเรียนวดัแสงสรรค์ ตั้งแต่
วนัท่ี 13 - 19 มีนำคม 2562 ระหวำ่งเวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เวน้วนัหยดุรำชกำร) 
 7.2 หลกัฐำนท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร     
  7.2.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5 น้ิว โดยถ่ำยไวไ้ม่เกิน            
6  เดือน (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทำ้ย) และถ่ำยคร้ังเดียวกนั จ ำนวน 3 รูป   
  7.2.2   ส ำเนำปริญญำบตัรหรือส ำเนำหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส ำเนำแสดงผลกำรเรียน 
จ ำนวน  1  ฉบบั   
  7.2.3   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ยงัไม่หมดอำย)ุ จ  ำนวน  1  ฉบบั  
  7.2.4   ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีช่ือผูส้มคัรอำศยัอยู ่จ  ำนวน  1  ฉบบั 
  7.2.5   ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ออกให้ไวไ้ม่เกิน 1 เดือน และ
ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหำ้มตำมกฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549 
  7.2.6   หลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) จ  ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบบั เช่น ใบส ำคญักำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือ–
สกุล  เป็นตน้    
  7.2.7 เอกสำรท่ีเป็นฉบบัส ำเนำตอ้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั 
  7.2.8 ใหน้ ำเอกสำรฉบบัจริงมำแสดงในวนัสอบคดัเลือกดว้ย      
 



8.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 
  คณะกรรมกำรสรรหำ จะประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้รับกำรคดัเลือก ภำยในวนัท่ี 20 มีนำคม 2562   

ณ  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , https://th-th.facebook.com/medsangsun หรือโทรศัพท์สอบถำมได้ท่ี
หมำยเลขโทรศพัท ์02-5331099   
 
9.   หลกัสูตรและวธีิการคัดเลอืก 
  คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรคดัเลือก ดงัน้ี 
 9.1 กำรสอบข้อเขียน ตำมขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำท่ี ควำมรู้ทั่วไปควำมสำมำรถทำงภำษำไทย 
ควำมสำมำรถในภำระงำน ควำมสำมำรถในกำรคิด และควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์พื้นฐำน คะแนนเต็ม                   
50 คะแนน   
 9.2 กำรสอบปฏิบติังำน /สอบสัมภำษณ์  ซ่ึงจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
ตำมขอบข่ำยภำรกิจและหนำ้ท่ี คะแนนเตม็ 50 คะแนน     
 
10. ก าหนดวนั เวลา และสถานทีค่ัดเลอืก 
  คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรคดัเลือก ในวนัท่ี 26 มีนำคม 2562  ณ ห้องประชุมของโรงเรียน                       
วดัแสงสรรค ์ตำมตำรำงคดัเลือก ดงัน้ี  
 

วนัท่ี เวลำ วชิำท่ีสอบ วธีิกำรคดัเลือก 
26 มีนำคม 2561 

 
08.30 – 10.00 น. 
 
 
10.30 – 12.00 น. 
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย 
ภำรกิจและหนำ้ท่ี (50 คะแนน) 
 
ประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง 
( 50 คะแนน)  

สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสัมภำษณ์ 

 
11. เกณฑ์การตัดสิน   
  ผูไ้ด้รับกำรคดัเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มโดยจดัเรียงล ำดับ
คะแนนของผูไ้ด้รับกำรคดัเลือกจำกคะแนนมำกไปหำน้อย กรณีท่ีได้คะแนนเท่ำกนัให้ผูไ้ดค้ะแนนสอบ
ขอ้เขียนมำกกวำ่อยูใ่นล ำดบัท่ีดีกวำ่ หำกไดค้ะแนนเท่ำกนัอีกใหผู้ส้มคัรก่อนอยูใ่นล ำดบัท่ีดีกวำ่ 
 
 
 



12. การประกาศผลการคัดเลอืกการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชี 
 12.1 โรงเรียนวดัแสงสรรค์จะประกำศผลกำรคดัเลือก ภำยในวนัท่ี  27 มีนำคม 2562 ณ โรงเรียน              

วดัแสงสรรค,์ https://th-th.facebook.com/medsangsun หรือโทรศพัท์สอบถำมไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท ์
02-5331099   
 12.2 ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกจะไดรั้บกำรจดัจำ้ง ตำมจ ำนวนต ำแหน่งท่ีประกำศรับสมคัรโดยจะข้ึนบญัชี 
ผูไ้ด้รับกำรคดัเลือกไวไ้ม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัประกำศผลกำรคดัเลือก และจะยกเลิกกำรข้ึนบญัชีเม่ือมีกำร
คดัเลือกในต ำแหน่งเดียวกนัใหม่  หรือเม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหรือโรงเรียน
วดัแสงสรรค์เปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน และจะยกเลิกกำรข้ึนบญัชีเป็นกำรเฉพำะรำยในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  12.2.1 ผูส้มคัรขำดคุณสมบติัส ำหรับต ำแหน่งท่ีไดรั้บกำรคดัเลือก 
  12.2.2 ผูส้มคัรไม่มำรำยงำนตวัปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนด 
  12.2.3 ผูส้มคัรไดรั้บกำรจดัจำ้งแลว้ 
  12.2.4 ผูส้มคัรขอสละสิทธ์ิ 
  12.2.5 ผูส้มคัรไม่สำมำรถเขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดเวลำท่ีไดรั้บกำรจำ้งได ้
 
13.  การจัดจ้าง  
  ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกจะไดรั้บกำรจดัจำ้งตำมล ำดบัท่ีของบญัชีผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกเท่ำกบัจ ำนวน
ต ำแหน่งท่ีประกำศรับสมคัร ทั้งน้ีลูกจำ้งชัว่ครำวปฏิบติังำนธุรกำรโรงเรียน จะไม่ปรับเปล่ียนเป็นลูกจำ้ง 
ประจ ำ พนกังำนรำชกำร หรือขำ้รำชกำรใดๆ ทั้งส้ิน 
  อน่ึง หำกตรวจสอบพบภำยหลงัวำ่ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกขำดคุณสมบติัจะไม่พิจำรณำจดัจำ้ง หรือ
ยกเลิกค ำสั่งหรือสัญญำจำ้งแลว้แต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได ้ 
 
 
   ประกำศ ณ วนัท่ี 6 มีนำคม 2562 
 
 
 
 ( นำยอุดม  โพธิน ำแสง ) 
 ผูอ้  ำนวยโรงเรียนวดัแสงสรรค ์
                                      
 
 



ก าหนดการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนวดัแสงสรรค์ 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

( แนบทำ้ยประกำศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว ลงวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 ) 
 
1.  ประกำศรับสมคัร วนัท่ี 6 – 12 มีนำคม 2562 
2.  รับสมคัร วนัท่ี 13 – 19 มีนำคม 2562 
3.  ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือก วนัท่ี 20 มีนำคม 2562 
4.  กำรสอบคดัเลือก 
- สอบขอ้เขียน ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย 
 ภำรกิจและหนำ้ท่ี (50 คะแนน)  
- สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสม                 
 กบัต ำแหน่ง (50 คะแนน) 

วนัท่ี 26 มีนำคม 2562 
- เวลำ 08.30 – 10.00 น. 
 
- เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

5.  ประกำศผลกำรคดัเลือก วนัท่ี 27 มีนำคม 2562 
6.  ด ำเนินจดัจำ้งธุรกำรโรงเรียน วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 

 
 


