
 

 

  ประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

           ด้วยโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวังที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/ว๓๘๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนวดัวนาสันต์(โศกนาค
สามัคคี) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)   

จ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
     ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
         ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบ E-office (AMSS++) 

     ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT 
      ๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
      ๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  ๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
  ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



  ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
  ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ   
      ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
             เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องรับรับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

   ๔. การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดวนาสันต์         
(โศกนาคสามัคคี) หมู่ที่ ๔ ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (เวน้วันหยุดราชการ) 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รปู  
     ๕.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

      ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔ ส าเนาส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  ๑ ฉบับ 
      ๕.๕ ใบรับรองแพทย์โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

       ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน
วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) และเว็บไซต์ www.wanasan.ac.th  
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 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการ
สอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 

     ๗.๑ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 

  ๑) ความรู้ความสามารถท่ัวไป ความสามารถทางด้านภาษาไทย ด้านงานสารบรรณ และ                     
ด้านคอมพิวเตอร์ (๓๐ คะแนน) 

  ๒) การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ /การพิมพ์หนังสือราชการ  (๒๐ คะแนน) 

    ๗.๒ ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
 ประเมินความเหมาะสมของบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยประเมินจาก 

๑) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน) 
๒) บุคลิกภาพ ทว่งทีวาจา (๑๐ คะแนน) 
๓) ความรู้ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน) 
๔) ปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน) 
๕) เจตคติ อุดมการณ์การท างาน (๑๐ คะแนน) 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ตามรายละเอียดดังนี้ 
   

วันที่ เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
๑๕ 

ธันวาคม 
๒๕๖๑  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(สอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ)  

๕๐ 
 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

๕๐ 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสิน  

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับต าแหนง ต้องได้
คะแนน รวมกัน ๒ ภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมาก
ไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า
เป็นผู้อยู่ ใน ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสม
กับต าแหนง    มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
ไดเ้ลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ ล าดับที่สงูกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้อสิทธิใด ๆ มิได้ 
 ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗  ธันวาคม  
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) โดยจะประกาศเรียงล าดับทีจ่ากผู้ได้คะแนน สูงสุด มา
ตามล าดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไวเป็นเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
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๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

       บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวันเวลา ที่ก าหนด 
๑๑.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
๑๑.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการจ้าง 
๑๑.๔ บัญชีผู้ผ่านการคดเลือกครบก าหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
๑๑.๕ หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอัน 

ยกเลิก 
 ๑๒. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 

      การเรียกตวัผู้ได้รับคัดเลือก ท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและข้ึนบัญชี   
ของโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้อง
ทราบประกาศ การขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดย
ทางจดหมายลงทะเบียน หรือ ประสานทางโทรศัพท์ ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดท าสัญญา
จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะ ผูกพัน ในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญา
จ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพ่ือท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกรองสิทธิ์ใดในภายหลังมิได้ 
 
 ๑๓. การจัดท าสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๓.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการจัดท าสัญญา
จ้าง จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. แล้วเท่านั้น  
 ๑๓.๒ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่าน
การประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
 ๑๓.๓ การจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 ๑๓.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง        
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มี
อ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                 

                             (นายทานิน  จันทะขาล) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 

โรงเรียนวดัวนาสันต์ฯ 
โทรศัพท ์ ๐๘๙๙๔๗๓๓๒๕ 
 
                               
 



ก าหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  
ตามประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

........................................................................ 
 
ประกาศรับสมัคร     วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑     
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)    วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน - ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันที่   ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑     
ด าเนินการสอบคัดเลือก      วันที่   ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๑      
ประกาศผลการคัดเลือก     ภายในวันที่   ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๑    
รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง    วันที่   ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑     
   
 
  



 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 

…………………………………………………………. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียด
ประกอบการสมัครดังนี้ 

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล......... ....................................................................... 
๒. เกิดวันที่........... เดือน.......................................พ.ศ...........................อายุถึงวันสมัคร...........ปี............เดือน        
๓. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... ออก ณ อ าเภอ..................................... 
    จังหวัด................................... บัตรหมดอายุวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ..................... 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่.................หมู่ที.่.............บ้าน.......................................ต าบล........................................... 
    อ าเภอ..............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
    เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................       
๕. สถานภาพ  โสด   สมรส  หม้าย  หย่า ชือ่สามี/ภรรยา............................................................ 
๖. วุฒิการศึกษา..........................................................................วิชาเอก............................................................ 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................  
๗. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
 ส าเนาวุฒิการศึกษา/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
 รูปถ่าย จ านวน ๓ รูป   อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
           (ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัครสอบ 
                 (.....................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ……………….. 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
 
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ............... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................. 
 
ลงชื่อ....................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 

 

ติดรปูถ่าย 
1 น้ิว 

เลขประจ าตัวสอบ............. 


