
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

 
                 ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง          
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้     
 1.  ต าแหน่งและขอบข่ายภารกิจที่จะด าเนินการคัดเลือกดังนี้ 
  1.1  ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   อัตราจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท          
( เก้าพันบาทถ้วน ) 
  1.2  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่จะให้ปฏิบัติ     
   1.2.1  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  
รวมทั้งระบบ  E – 0ffice 
   1.2.2  งานพัสดุ   จัดลงทะเบี ยน  ควบคุมการเบิ กจ่ าย  การจัด เก็บรักษาดูแล               
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   1.2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระบบข้อมูล  การส ารวจ  และบันทึก
ข้อมูล  การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT 
   1.2.4  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  ชุมชน                 
และท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ 
   1.2.5  งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
  2.2  มีสัญชาติไทย 
  2.3  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18   ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  2.6  ไม่ เป็ นผู้ มี ร่ างการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ ได้   ไร้ความสามารถ                       
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ 
  2.7  ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งให้ พักราชการ  หรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.8  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2.9  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  2.10  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 
 

2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ.../ 
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  2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  2.14  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร 
 3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ)  ระหว่างวันที่  5-9  เมษายน  2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.1 ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ    
จากสถาบันนัน้ ๆ  แล้ว   
  4.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมส าเนา                    จ านวน  1  ฉบับ 
  4.3  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.    
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549                          จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน                         จ านวน  1  ชุด 
  4.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6  รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                จ านวน  3  รูป 
  4.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
  4.8  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นลูกจ้างที่มีสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิม ต้องมีหนังสืออนุญาต   
ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและยินยอมให้สั่งจ้างได้เมื่อได้รับการคัดเลือกและถึงล าดับที่ได้รับการสั่งจ้าง          
จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งจ้าง  
 5.  การยื่นใบสมัคร 
  5.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียด        
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  5.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน     
ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ท างาน / มือถือ  หากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์  ต้องแจ้งโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ทราบ 
  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร    
 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2562            
ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) .และท่ี  www.thungkhokschool.ac.th 
 

 

7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก…/ 
 
 
 
 



 
- 3 - 

 

 

 7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) ดังนี้ 
  7.1  ภาค ก  การสอบข้อเขียน ( 50  คะแนน)  ตามรายละเอียดดังนี้   
   7.1.1  ภาษาไทย 
   7.1.2  ความสามารถทางการคิด 
   7.1.3  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
   7.1.4  ความรู้ทั่วไป  
   7.1.5  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารงาน (งานธุรการ, งานสารบรรณ , งานข้อมูลสารสนเทศ  
งานการประสานงาน , งานพัสดุ ) 
  7.2  ภาค ข   การสอบสัมภาษณ์ (  50  คะแนน ) ตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด     
และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์  แนบท้ายประกาศนี้ 
 8.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) .จะด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่  11  เมษายน  2562     ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562       
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก   การสอบข้อเขียน 
ภาค ข   การสอบสัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
 

 
ส าหรับสถานทีด่ าเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  
หากได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ก สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 10.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในภายในวันที่  12 เมษายน 2562    ณ โรงเรียน 
วัดทุ่ งคอก (สุ วรรณ สาธุกิ จ )   และที่   www.thungkhokschool.ac.th  โดยประกาศ เรียงตามล าดั บที่              
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และเมื่อจ้างตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้วบัญชีเป็นอัน
ยกเลิก   
 11.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  11.1  ผู้ ได้ รับการคัดเลือกจะได้รับ การจ้างตามล าดับที่ ในบัญชีผู้ ได้ รับการคัดเลือก             
และปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) หรือ  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ก าหนด  และเม่ือได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณจากทางราชการแล้ว 
 

11.2  การสั่งจ้างครั้งแรก…/ 
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  11.2  การสั่งจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว    
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มารายงานตัว   จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศ       
ขึ้นบัญชีผู้ได้การคัดเลือก 
  11.3  การจ้างตาม (11.1)  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไป   
เป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการ 
  11.4  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าประกาศรับสมัครฉบับนี้ เมื่อได้รับ          
การคัดเลือกแล้วจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิภายหลังไม่ได้ 
 12. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ผู้ไดร้ับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  12.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
  12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง  
  12.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวการจ้างตามก าหนด 
  12.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี  
  12.5 เมื่อจ้างตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว    
 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ฯ ให้ถือว่า   
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้าง  ทั้ งนี้หากผู้ ใดได้รับการสั่งจ้างและจัดท าสัญญาจ้างไปแล้ว              
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างและสัญญาจ้าง หรือไม่สั่งจ้างหรือจัดท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
มิได้   
  
                    ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2562   

                                         
                                                          ( นายสุเทพ  ด้วงต้อย)    
                                    ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) รักษาการในต าแหน่ง 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)  ลงวันที ่29  มีนาคม  2562) 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจาก การตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติ

ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 

ท่วงทีวาจาภาพ การสื่อสาร 
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 

การประกอบคุณ งามความดี ต่ อตน เอง 
ครอบครัว และสังคม 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได ้

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติและอุดมการณ์ 

10 คะแนน พิ จารณ าจาก เจตคติ  อุดมการณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีต่อวิชาชีพ 

 
 
 
 
 


