
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล 

ตําแหนง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน) 

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

  ดวย โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) มีความประสงคเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปน

พนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล โครงการคืนครูใหนักเรียน ตําแหนงธุรการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 

1.1  พนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล ตําแหนงธุรการโรงเรียน 

1.2  อัตราเงินเดือน 9,000 ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา 

1.3  ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 
 

2. ขอบขายหนาที่และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  

        2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ   

รวมท้ังระบบ AMSS++ 

     2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบียบ 

เรียบรอย   

        2.3 งานขอมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนขอมูล  การสํารวจและบันทึกขอมูล

การจัดทํารายงานขอมูล  จัดสง และรับขอมูลในระบบ ICT  

        2.4 งานการประสานงาน  การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและทองถ่ิน  

การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ  

        2.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร  

       3.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป  

   (1)  มีสัญชาติไทย  

   (2)  อายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  

   (3)  เปนผูท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 

               / (4) ไมเปนผู............ 
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   (4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  

(5)  ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี 

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

   (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน        

   (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(8)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  

   (9)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   (10)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ  

    (11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอ่ืน  

    (12)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ    

   (13)  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุ

สามเณร หรือวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538 

         3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

    (1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 

   (2) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี ตามขอบขายหนาท่ีและ

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 

   (3) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได 

 

  4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร 

     ผูสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง ไดท่ี

โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ระหวางวนัท่ี  16 – 19 ตุลาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ  

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

5.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร 

     5.๑ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว   

ไมเกิน 6 เดือน จํานวน  2  รูป  

 

 

          / 5.2 สําเนา............ 
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     5.๒ สําเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน จํานวนอยางละ 1 ชุด ท่ีแสดง 

วาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด

จะถือกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ  หากปรากฏ

ภายหลังวาผูสมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จะถือวาผูสมัคร

รายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิทําสัญญาจางในตําแหนงท่ีสมัคร 

   5.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ  ๑  ชุด 

   5.4 ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม 

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549  จํานวน  1  ฉบับ 

     5.5 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีท่ี 

ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน  1  ชุด 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ โดยเรียงลําดับตามใบสมัครท่ียื่นสมัคร ภายในวันท่ี 22 ตุลาคม 

2561 ติดประกาศ ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) และทาง facebook ของ

โรงเรียน ชื่อ PRwatthathong uttaradit 
 

7. วิธีการคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะดําเนินการสอบเพ่ือคัดเลือก โดยวิธีการสอบขอเขียน

50 คะแนน สอบภาคปฏิบัติ 30 คะแนน และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 20 คะแนน 

รวม 100 คะแนน  

   การสอบขอเขียน (50 คะแนน) เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ความรูความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร 

งานทะเบียน งานพัสดุของสถานศึกษา  

การสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน) เวลา 11.00 – 12.00 น. 

    สอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอร (ในเวลา 1 ชั่วโมง) 

     - พิมพหนังสือราชการ 10 คะแนน 

     - พิมพสรางตารางคํานวณ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel  

  พรอมใชสูตรคํานวณ 10 คะแนน  

     - สรางตาราง โดยใชโปรแกรม Microsoft Word 10 คะแนน 

 

 

/ ความเหมาะสม............ 

 

 

https://www.facebook.com/PRwatthathong-uttaradit-401845073671505/?hc_ref=ARRDuqjc0TyCIa7ycWmtye9_nK-U0CpeBKIVvbk7IfGQ060EkgNEWppGUCn3PIQrzGo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvlMgIMPBZF_2hd5uo_K5EX5z9L5xZk_UwMfcupix5nogTpzJGl0XzhmlIU3xuku3s4dDDAqJymxdIQOpgQIQWExslB1Eb3w1dOfvOA4fEZp6Ndn6mP3fqh16057ENIvZc17HBP0VH03Bu0T1lmMys_OEuK3jej7ZiS1aM5JQ3hoN9Yx46&__tn__=kC-R
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   ความเหมาะสมกับตําแหนง  (20 คะแนน) เวลา 13.00 น.เปนตนไป  

    โดยการสอบสัมภาษณ  พิจารณาดังนี้ 

    - พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา ความรู  ความสามารถ  และ

ประสบการณ  (๑๐ คะแนน) 

 - พิจารณาจากบุคลิกภาพ  ทวงทีวาจา  การมีปฏิภาณไหวพริบ  เจตคติ   

และอุดมการณ  (๑๐ คะแนน) 

 

8. วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561   

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป   สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 
 

9. เกณฑการตัดสิน 

  ผู ท่ีถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตร ไมนอยกวา        

รอยละ 60 กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับท่ี

ดีกวา  หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก  ใหผูท่ีไดคะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรมากกวาอยูในลําดับ

ท่ีดีกวา  หากคะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรเทากันอีก ใหผูท่ีไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูใน

ลําดับท่ีดีกวา  หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีก   ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา การ

ตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการสอบถือเปนท่ีเด็ดขาด  จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได  
 

  10. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 

     10.1 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดประกาศ   

ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) และทาง facebook ของโรงเรียน ชื่อวา 

PRwatthathong uttaradit  โดยประกาศเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปนอย ในกรณีท่ีคะแนน

เทากันใหผูสมัครไดคะแนนสอบ (สอบขอเขียนหรือภาคปฏิบัติ) ท่ีมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนสอบ  

(สอบขอเขียนหรือภาคปฏิบัติ) เทากันอีก ใหผูท่ีไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา  หากคะแนน

สอบสัมภาษณเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา   

    10.2 บัญชีผานการคัดเลือกใชไดไมเกิน 2 ป นับต้ังแตวันท่ีข้ึนบัญชี 

    10.3 ผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

     (1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง 

     (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

     (3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 

     (4) บัญชีผูผานการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 

     (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว 

     (6) เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน

แลวแตกรณี 

/ 11. การจัดทํา............ 

 

https://www.facebook.com/PRwatthathong-uttaradit-401845073671505/?hc_ref=ARRDuqjc0TyCIa7ycWmtye9_nK-U0CpeBKIVvbk7IfGQ060EkgNEWppGUCn3PIQrzGo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvlMgIMPBZF_2hd5uo_K5EX5z9L5xZk_UwMfcupix5nogTpzJGl0XzhmlIU3xuku3s4dDDAqJymxdIQOpgQIQWExslB1Eb3w1dOfvOA4fEZp6Ndn6mP3fqh16057ENIvZc17HBP0VH03Bu0T1lmMys_OEuK3jej7ZiS1aM5JQ3hoN9Yx46&__tn__=kC-R
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 11. การทําสัญญาจาง 

  จะดําเนินการจางไดตอเม่ือไดรับแจงจัดสรรเงินงบประมาณแลวเทานั้น 
 

 

 12. เงื่อนไขการจาง 

  12.1 เปนการจางไมมีขอผูกพันท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการตอง

ดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการและองคกรกลางกําหนดตามลําดับ 
 

  12.2 ไมมีการเลื่อนอัตราคาจาง 

  12.3 หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือมีความรูความสามารถ   

ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา และ 

ไมตองรอใหครบสัญญาจาง โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

(นายสมคิด   เมืองกอ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล  

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน    

โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

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

 

ประกาศรับสมัคร     ภายในวันท่ี  9 - 11 ตุลาคม  ๒๕61  

รับสมัคร      วันท่ี 16 - 19  ตุลาคม  ๒๕61   

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก   ภายในวันท่ี  22  ตุลาคม  ๒๕61 

ดําเนินสอบการคัดเลือก    วันท่ี  25  ตุลาคม  ๒๕61 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก   วันท่ี  26  ตุลาคม  ๒๕61 

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจาง   เม่ือไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


