
 
 
 
 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดสมหวัง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
-------------------------------------------- 

 
  ด้วยโรงเรียนวัดสมหวัง ประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน เพ่ือลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รำยละเอียด ดังนี้    
                                                                                                                                                    

   ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
       ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน  1  อัตรำ   
 

  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้ก ำหนดขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่เพ่ิมเติม) 
 ๑.๑  งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ  

รวมทั้งระบบ E-Office 
๑.๒  งำนกำรเงิน งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแล  

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑.๓  งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล 

กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๑.๔  งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ชุมชนและ

ท้องถิ่น  
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 

๑.๕  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

อัตราค่าจ้าง    อัตรำจ้ำง   9,๐๐๐.-  บำท/เดือน   
 

ลักษณะการจ้าง  โดยวิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 

     ระยะเวลาการจ้าง   6 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนำคม  2562  - เดือน กันยำยน 2562  
และจะจ้ำงต่อเมื่อได้รับงบประมำณแล้ว  
 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
        ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  
     ๒.๓  มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 



- ๒     - 
 

๓.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
       ๓.๑  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร    
             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนวัดสมหวัง 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนำคม  ๒๕61 ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ) 

     ๓.๒    หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   
   ๓.๒.๑  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  
โดยถ่ำยไว้ไม่เกนิ ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย) และถ่ำยครั้งเดียวกัน จ ำนวน  ๓  รูป 
   ๓.๒.๒  ส ำเนำปริญญำบัตรหรือส ำเนำหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส ำเนำแสดงผล
กำรเรียน จ ำนวนอย่ำงละ  ๑  ฉบับ   

 ๓.๒.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน(ยังไม่หมดอำยุ)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
   ๓.๒.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ    
   ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   ๓.๒.๖  หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เป็นต้น    
  เอกสำรตำมข้อ  ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้น ำฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วย      
และเอกสำรที่เป็นฉบับส ำเนำต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ                                                                

  ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     คณะกรรมกำรสรรหำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  ภำยในวันที่ 8  

มีนำคม  2562   ณ  โรงเรียนวัดสมหวัง    
 ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรคัดเลือก ดังนี้ 

1. โดยกำรสอบข้อเขียน ตำมขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่  ควำมรู้ทั่วไปควำมสำมำรถ 
ทำงภำษำไทย ควำมสำมำรถในภำระงำน ควำมสำมำรถในกำรคิด และควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม 
50 คะแนน   

2. โดยกำรสอบปฏิบัติงำน /สอบสัมภำษณ์  ซึ่งจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน    
     

   ๖.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรคัดเลือก  ในวันที่  11  มีนำคม  2562  ตำมตำรำงคัดเลือก ดังนี้  

วันที่ เวลำ วิชำที่สอบ วิธีกำรคัดเลือก หมำยเหตุ 
วันจันทร์ ที่  11
มีนำคม  ๒๕62 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

 
๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย 
ภำรกิจและหน้ำที่ (50 คะแนน) 

ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
( 50 คะแนน)  

สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภำษณ ์
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  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ของ 
คะแนนเต็มโดยจัดเรียงล ำดับคะแนนของผู้ได้รับกำรคัดเลือกจำกคะแนนมำกไปหำน้อย กรณีที่ได้คะแนน
เท่ำกันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ 
ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
  ๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
       โรงเรียนวัดสมหวังจะประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  12 มีนำคม ๒๕62  ณ  
โรงเรียนวัดสมหวัง    ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำง ตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัครโดยจะ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมี
การคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันใหม่  หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียน 
วัดสมหวังเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
๓) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว  
๔) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 

 
๕) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 

๙.  การจัดจ้าง  
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ 

จ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็น
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น 
       อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณา 
จัดจ้าง หรือยกเลิกค าสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1    มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
                                                                    (นายสาธิต  สร้างสกุล) 

   ผู้อ านวยโรงเรียนวัดสมหวัง 
                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ปี  พ.ศ. 2562 

       (แนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ลงวันที่   1  มีนำคม  2562 ) 
 

1. ประกำศรับสมัคร 
 
ภำยในวันที่ 1 มีนำคม  2562 
 

2. รับสมัคร 
 
วันอังคำรที่ 1 –  7  มีนำคม  2562 
 

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 
ภำยในวันศุกร์ที ่ 8 ตุลำคม 2562 

 
4. สอบข้อเขียน  
    -  ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย 
       ภำรกิจและหน้ำที่  (09.00 น. – 10.30 น.) 
    สอบสัมภำษณ์ 

วันจันทร์ที่  11  มีนำคม   2562 

    -  ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (13.00 น.) 
 

5. ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 
ภำยในวันเสำร์ที่ 12  มีนำคม  2562 
 

 
6. ด ำเนินจัดจ้ำงธุรกำรโรงเรียน 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 15  มีนำคม  2562 
 

 
 
 
 
 


