
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรยีน 

 
ด้วยโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เนื่องจำกขำดเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ โรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือก 
 ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  จ ำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท  

 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๑) งำนรับหนังสือรำชกำร 
 ๒) งำนส่งหนังสือรำชกำร 
 ๓) งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร 
 ๔) งำนจัดประชุมภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงทำงกำรศึกษำ 
 ๕) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงทำงกำรศึกษำ 
 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๑) มีสัญชำติไทย 
  ๒) มีอำยุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำนำจักรไทย 
  ๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
  ๕) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีกฎ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  ๖) ไม่เป็นผู้อยูร่ะหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือตำมกฎหมำยอื่น 
  ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๘) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง     
  ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 



  ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
  ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัย 
  ๑๓) ไมเ่ป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑)  ไดร้ับวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

  ๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
  ๓) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔) มีบุคลิกภำพดี สุภำพ เรียบร้อย พูดจำไพเรำะ อ่อนหวำน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ๕) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร สำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์  ตั้งแต่วันที่  ๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕         
เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ๕. เงื่อนไขการจ้าง   
  ๑) จ้ำงด้วยเงินงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ.)  อัตรำค่ำจ้ำงเดือน
ละ ๙,๐๐๐ บำท 
  ๒) ระยะเวลำกำรจ้ำงจะสิ้นสุดตำมสัญญำจ้ำง (วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  –๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 

๓) ในกำรจ้ำงถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่มีกำรปรับค่ำจ้ำง ไม่มีข้อผูกพันกำรบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  ๔) ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่ำงกำรจ้ำง หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำงอำจสั่งเลิกจ้ำงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 
๖.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๖.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ำยในครำวเดียวกัน จ ำนวน ๓ รูป 

๖.๒  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ต ำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภำยในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย 
จ ำนวน ๑ ฉบับ  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถำนศึกษำรับรองแทนได้ 

๖.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ  ๑  ฉบับ 



 ๖.๔ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุลใน
เอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ  

  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครน ำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงในวันสมัคร และส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ 

 ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวั งโป่ งด ำรงวิทย์  จะประกำศรำยชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรับกำรสอบคัด เลื อก  ภำยใน                  
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์หน้ำส ำนักงำนโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับกำรทดสอบ ดังนี้ 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ข้อสอบงำนสำรบัญ  ๒๐ สอบข้อเขียน 
ข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน  ๕  
ปฏิบัติพิมพ์หนังสือรำชกำร ๑๕  
ตำรำง Excel  ๑๐  
ผลงำน (แฟ้มสะสมผลงำน) ๒๕ สอบสัมภำษณ์ 
บุคลิกภำพ ๒๕  
คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐  

 
๙.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 

ในวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ ณ ส ำนักงำนโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ 
  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
  เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง    

๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
 
         ๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

  โรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕     
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์โรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ โดยเรียงล ำดับผู้ได้คะแนนรวมทุกด้ำน
จำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับ



ต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้ได้ล ำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับกำรเลือกสรร 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  โรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ ให้ผู้ได้รับกำรเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
จ ำนวน ๑ อัตรำ เข้ำท ำสัญญำจ้ำงกับโรงเรียน พร้อมรับทรำบขอบข่ำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ผู้มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวดังกล่ำว ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่น
เอกสำรประกอบกำรสมัครได้ท่ี ส ำนักงำนโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น    
 
    ประกำศ  ณ  วันที่ ๗  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
           
 
                                                                              

    (นำงสุภำรัตน์    อินดวง) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ตามประกาศโรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย์  ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
................................................................................ 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกำศรับสมัคร        ๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒ รับสมัคร ๘ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร ๑๑ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕  
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์ ๑๔ กุมภำพันธ์   ๒๕๖๕  
๕ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร        ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๖ รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงที่โรงเรียน ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                            ใบสมัครสอบลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน                      
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