
 
ประกาศโรงเรียนวดัภเูขาทอง 

เร่ือง รบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชัว่คราวปฏิบติังานธรุการโรงเรียน 
------------------------------ 

  ดว้ย โรงเรยีนวดัภูเขาทอง สงักดัส านักงานพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 1             
จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชัว่คราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าสัง่
ส านักงาน คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่ศธ 1120/2560 สัง่ ณ วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
มอบอ านาจ เกีย่วกบัลูกจา้งชัว่คราว และตามหนังสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนทีสุ่ด                
ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นลูกจ้างชัว่คราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรยีน โรงเรยีนวดัภูเขาทอง โดย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งท่ีรบัสมคัรคดัเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน จ านวน 1 อตัรา  

 2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีการปฏิบติังาน 
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนังสอืราชการต่างๆ รวมทัง้

ระบบ My Office 
2.2 งานพสัดุ จดัลงทะเบยีน คุมการเบกิจ่าย การจดัเกบ็ รกัษาดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
2.3 งานขอ้มูลสารสนเทศ จดัระบบทะเบยีน ระเบยีนขอ้มลู การส ารวจและบนัทกึขอ้มลูการจดัท า 

รายงานขอ้มลู จดัสง่และรบัขอ้มลูในระบบ ICT 
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิน่ การ 

ใหบ้รกิารแก่ประชาชนหรอืผูม้าขอรบับรกิาร หรอืตดิต่อราชการ 
2.5 งานอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย  

 3. คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารบัการคดัเลือก  
3.1 เป็นผูม้คีุณสมบตัทิัว่ไป 

(1) มสีญัชาตไิทย  
(2) อายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิูรณ์ 
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ ทรงเป็น 

ประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(4) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 



(5) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืจติฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที ่ก าหนด
ใน            กฎ ก.ค.ศ. 

(6) ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสัง่พกัราชการ ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  
(7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ี 
(8) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(9) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยคาพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ ส าหรบั 

ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 (10) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ องค์การ มหาชน 

หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
(11) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษ ให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท า ผิดตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการหรอืกฎหมายอื่น 
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน

หน่วยงาน ของรฐั  
3.2 คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 

คุณวุฒ ิ: วุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ขึน้ไป (ส าหรบัผูท้ี่จบการศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีสามารถสมคัรได ้แต่ตอ้งไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราจา้งเดอืนละ 9,000 บาท)  

4. อตัราค่าจ้าง 
ค่าจา้งในอตัราเดอืนละ 9,000.-บาท  

5. วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ 

โรงเรยีน            วดัภูเขาทอง ระหว่างวนัที่ 10 - 16 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้น 
วนัหยุดราชการ  

6. เอกสารและหลกัฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวนัสมคัร  
6.1 ใบสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตามแบบทีก่ าหนด  จ านวน 1 ฉบบั  
6.2 วุฒกิารศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีขึน้ไป ฉบบัจรงิและส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั  
6.3 บตัรประจ าตวัประชาชน (ทีย่งัไม่หมดอายุ) ฉบบัจรงิและส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั  
6.4 ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ และส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั  
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน)  จ านวน 2 รปู  
6.6 หลกัฐานอื่นๆ (ถา้ม)ี ฉบบัจรงิ และส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั  

7. เงื่อนไขการสมคัร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้ม ี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่น
หลกัฐานใน การสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผู้สมคัรไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 



อนัมผีลท าให้ผู้สมคัร ไม่มสีทิธสิอบตามประกาศรบัสมคัรดงักล่าว ให้ถือว่าการรบัสมคัรและการได้เขา้รบั 
การสอบคดัเลอืกครัง้นี้เป็น โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัติามที่ก าหนด หรอื
รายงานขอ้มลูในเอกสารโดยเป็นเทจ็ โรงเรยีนจะไม่พจิารณาจา้ง จะเรยีกรอ้งสทิธ ิใดๆ มไิด ้ 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการคดัเลือก 
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ 

โรงเรยีน           วดัภูเขาทอง 
 
 
 

 9. หลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก 
  โรงเรยีนจะด าเนินการคดัเลอืกบุคคลเพือ่เป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตัหิน้าที ่ธุรการโรงเรยีน 
โดย    9.1 การทดสอบความรูค้วามสามารถ (คะแนน 50 คะแนน) 

ความรูด้า้นงานสารบรรณ ความรูด้า้นคอมพวิเตอร ์พสัดุ การเงนิและอื่นๆ  
9.2 ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)  

โดย (สมัภาษณ์) โดยประเมนิจาก 
9.2.1 พจิารณาจากประวตัสิว่นตวัและการศกึษา (10 คะแนน)  
9.2.2 พจิารณาจากบุคลกิภาพ ท่วงทวีาจา (10 คะแนน)  
9.2.3 พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)  
9.2.4 พจิารณาจากการมปีฏภิาณไหวพรบิ (10 คะแนน) 
9.2.5 พจิารณาจากเจตคด ีอุดมการณ์ (10 คะแนน)  

10. ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีคดัเลือก  
วนั/เดือน/ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเตม็ 
18 มกราคม 2563 

เวลา 10.00 น. - 11.30 น. 
 
เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 
ภาค ก ความรูค้วามสามารถทัว่ไป 
 
ภาค ข สอบสมัภาษณ์ 

- ประวตั ิความสามารถ ประสบการณ์ 
- บุคลกิภาพ 

 
50 
 

50 

 11. เกณฑก์ารตดัสิน 
  ผูเ้ขา้สอบคดัเลอืกต้องได้คะแนนรวมกนัทุกภาคไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 โดยจดัเรยีงล าดบัจาก 
คะแนนสูงลงมาตามล าดบัหากคะแนนเท่ากนัใหใ้ชผ้ลการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีสู่งกว่า ไดล้ าดบัที่
ดกีว่า ก่อน  
 12. การประกาศผลการคดัเลือก 



  ประกาศรายชื่อผู้คดัเลือกได้ ภายในวนัที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรยีน               
วดัภูเขาทอง  
 13. การจดัท าสญัญาจา้ง 
  โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รบัการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 
08.30 น. ณ โรงเรยีนวดัภูเขาทอง 
  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัติามทีก่ าหนด ในประกาศรบัสมคัรจะ
ไม่ พิจารณาตกลงท าสญัญา หรอืถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มี
เงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ 

      ประกาศ   ณ  วนัที ่ 2  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นางอุทยัวรรณ  ภู่ศริวิฒัน์) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัภูเขาทอง 

 
ก าหนดการคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชัว่คราว 

ปฏิบติังานธรุการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวดัภเูขาทองวนัท่ี 2 มกราคม 2563) 

**************************** 

ประกาศรบัสมคัร  วนัที ่3 - 9 มกราคม 2563 
รบัสมคัร ระหว่างวนัที ่10 - 16 มกราคม 2563 

 (ไม่เวน้วนัหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก  ภายในวนัที ่17 มกราคม 2563 
ด าเนินการคดัเลอืกโดยการสอบ  วนัที ่18 มกราคม 2563 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ภายในวนัที ่18 มกราคม 2563 
รายงานตวัเพือ่ท าสญัญาจา้ง ภายในวนัที ่20 มกราคม 2563 

 


