ประกาศโรงเรียนวังโป่งดารงวิทย์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เนื่องจำกขำดเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เพื่อให้ กำรดำเนินกำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร จำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
๑) งำนรับหนังสือรำชกำร
๒) งำนส่งหนังสือรำชกำร
๓) งำนจัดทำหนังสือรำชกำร
๔) งำนจัดประชุมภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงทำงกำรศึกษำ
๕) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงทำงกำรศึกษำ
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีสัญชำติไทย
๒) มีอำยุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำนำจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กฎ ก.ค.ศ. กำหนด
๖) ไม่เป็นผู้อยูร่ ะหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือตำมกฎหมำยอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัย
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี
๓) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔) มีบุคลิกภำพดี สุภำพ เรียบร้อย พูดจำไพเรำะ อ่อนหวำน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ำรั บ กำรเลื อ กสรร สำมำรถขอรับ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร้อ มเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้วยตนเอง ณ สำนักงำนโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดรำชกำร
๕. เงื่อนไขการจ้าง
๑) จ้ำงด้วยเงินงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) อัตรำค่ำจ้ำงเดือน
ละ ๙,๐๐๐ บำท
๒) ระยะเวลำกำรจ้ำงจะสิ้นสุดตำมสัญญำจ้ำง (วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ –๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕
๓) ในกำรจ้ำงถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่มีกำรปรับค่ำจ้ำง ไม่มีข้อผูกพันกำรบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔) ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่ำงกำรจ้ำง หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมที่กำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำงอำจสั่งเลิกจ้ำงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๖.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ำยในครำวเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๖.๒ ส ำเนำระเบี ย นแสดงผลกำรเรี ย น (Transcript) แสดงว่ ำเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงกั บ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย
จำนวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่
สถำนศึกษำรับรองแทนได้
๖.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ ๑ ฉบับ

๖.๔ ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญ กำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณี ที่ชื่อ – สกุลใน
เอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงในวันสมัคร และสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ง โป่ ง ด ำรงวิ ท ย์ จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ รั บ กำรสอบคั ด เลื อ ก ภำยใน
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์หน้ำสำนักงำนโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับกำรทดสอบ ดังนี้
คุณลักษณะ
ข้อสอบงำนสำรบัญ
ข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
ปฏิบัติพิมพ์หนังสือรำชกำร
ตำรำง Excel
ผลงำน (แฟ้มสะสมผลงำน)
บุคลิกภำพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
๒๐
๕
๑๕
๑๐
๒๕
๒๕
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภำษณ์

๙. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
ในวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงำนโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถแต่ละด้ำน ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรีย นวังโป่ งดำรงวิ ทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนกำรคัดเลื อก ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ โดยเรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมทุกด้ำน
จำกมำกไปหำน้ อยตำมล ำดับ ในกรณี ที่ผู้ ผ่ำนกำรคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ ผู้ ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับ

ตำแหน่งมำกกว่ำเป็ นผู้ได้ ลำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับกำรเลือกสรร
๑๒. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ให้ผู้ได้รับกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
จำนวน ๑ อัตรำ เข้ำทำสัญญำจ้ำงกับโรงเรียน พร้อมรับทรำบขอบข่ำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวดังกล่ ำว ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่น
เอกสำรประกอบกำรสมัครได้ที่ สำนักงำนโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ภำยในวันและเวลำที่กำหนดไว้ข้ำงต้น
ประกำศ ณ วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำงสุภำรัตน์ อินดวง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศโรงเรียนวังโป่งดารงวิทย์ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
................................................................................
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกำศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร
สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
รำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำงที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวังโป่งดารงวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๑. ชื่อ..............................................................นำมสกุล...................................................
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