
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  
มีความประสงค์จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ตามที่ได้รับ
จัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.ชื่อต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ต าแหน่งว่าง จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

๒.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.  มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป 
      ๒.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๓.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ 
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานงานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้ง
ระบบ E-office   การท าลายเอกสาร 
  ๓.๒  งานพัสดุ ลงทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                      ๓.๓  งานขอ้มูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  ๓.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและท้องถิ่นการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

                       ๓.๕  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. การรับสมัคร 
                       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
        ในระหว่างวันที่  ๕ – ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) 

   ๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
            ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    
                                                                                               จ านวน  ๓  รูป 
            ๕.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา      จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

                     ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์       จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จ านวน  ๑  ฉบับ 



                     ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  
                 ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

    ๖ .เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
                  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
    ๗.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
       คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ  โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และ http://wangyao.ac.th 
๘.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
     ๑.โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไป ความสามารถทางภาษาไทย ความสามารถใน
ภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
      ๒.โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
 ๙.ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก   
      คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้ 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 
วันศุกร์ที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ความรู้ความสามารถตาม
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
(๕๐ คะแนน) 
ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) 

สอบข้อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์   ๐๙๓ – ๕๓๗๑๕๕๑ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
 

 
                      

                                                                      
          ( นายธงชัย  หมื่นสา ) 

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
 
 
 



 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๖ 
-------------------------------------------------- 

 
๑.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๒.การรับสมัคร วันที่  ๕ – ๗    พฤศจิกายน  ๒๕๖ 

๓ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๔.สอบข้อเขียน 
    -ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่(๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ 
น.) 
สอบสัมภาษณ์ 
    -ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
( ๑๓.๐๐ น.) 
 
 

 
 
 

วันที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๕.ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ โรงเรียนจะท าสัญญา..ก็ต่อเมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 


