ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
-------------------------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นวัดแสงสรรค์ ประสงค์จะด ำเนิ น กำรคัดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ำงเป็ นลู ก จ้ำงชั่วครำว
ปฏิบตั ิงำนธุ รกำรโรงเรี ยน เพื่อลดภำระงำนที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนของครู ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิ กำร จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชัว่ ครำวผูป้ ฏิบตั ิงำนธุ รกำรโรงเรี ยน

จำนวน 1 อัตรำ

2. ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าที่
2.1 งำนธุ รกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนทะเบี ยนและหนังสื อรำชกำรต่ำงๆ รวมทั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Office, DMC, School MIS ฯลฯ
2.2 งำนกำรเงิ น งำนพัส ดุ จัดลงทะเบี ย น คุ ม กำรเบิ ก จ่ ำย กำรจัดเก็ บ รั ก ษำดู แลควำมเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย
2.3 งำนข้อมูล สำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล กำรสำรวจและบันทึกข้อมูล กำรจัดทำ
รำยงำนข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่ อสำรกับหน่ วยงำนส่ วนรำชกำรอื่นๆ ชุ มชน ท้องถิ่ น และกำร
ให้บริ กำรแก่ประชำชนหรื อผูม้ ำขอรับบริ กำร หรื อติดต่อรำชกำร
2.5 ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. อัตราค่ าจ้ าง
อัตรำจ้ำง 9,000 บำท/เดือน

4. ลักษณะการจ้ าง
โดยวิธี ก ำรจ้ำงเหมำบริ ก ำร ตำมพระรำชบัญ ญัติก ำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริ หำรพัส ดุ ภำครั ฐ
พ.ศ. 2560
5. ระยะเวลาการจ้ าง
6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2562 - เดือนกันยำยน 2562 และจะจ้ำงต่อเมื่อได้รับงบประมำณแล้ว
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือก
6.1 เป็ นผูม้ ี คุ ณสมบัติท วั่ ไปตำมมำตรำ 30 แห่ งพระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.2 เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
6.3 มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่
7. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
7.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
7.1.1 ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ ตั้งแต่
วันที่ 13 - 19 มีนำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
7.2 หลักฐำนที่ตอ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
7.2.1 รู ปถ่ ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1.5 นิ้ ว โดยถ่ ำยไว้ไม่เกิ น
6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุ ดท้ำย) และถ่ำยครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รู ป
7.2.2 ส ำเนำปริ ญ ญำบัตรหรื อส ำเนำหนังสื อรับ รองวุฒิ และหรื อส ำเนำแสดงผลกำรเรี ย น
จำนวน 1 ฉบับ
7.2.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ยังไม่หมดอำยุ) จำนวน 1 ฉบับ
7.2.4 สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผูส้ มัครอำศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
7.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ออกให้ไว้ไม่เกิ น 1 เดื อน และ
ต้องไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
7.2.6 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี ) จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ เช่ น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ ยนชื่ อ–
สกุล เป็ นต้น
7.2.7 เอกสำรที่เป็ นฉบับสำเนำต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
7.2.8 ให้นำเอกสำรฉบับจริ งมำแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย

8. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
คณะกรรมกำรสรรหำ จะประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2562
ณ โรงเรี ยนวัด แสงสรรค์ , https://th-th.facebook.com/medsangsun หรื อโทรศัพ ท์ ส อบถำมได้ ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5331099
9. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมกำรจะดำเนินกำรคัดเลือก ดังนี้
9.1 กำรสอบข้อ เขี ย น ตำมขอบข่ ำยภำรกิ จ และหน้ ำที่ ควำมรู ้ ท ั่ว ไปควำมสำมำรถทำงภำษำไทย
ควำมสำมำรถในภำระงำน ควำมสำมำรถในกำรคิ ด และควำมรู้ ท ำงคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐำน คะแนนเต็ม
50 คะแนน
9.2 กำรสอบปฏิบตั ิงำน /สอบสัมภำษณ์ ซึ่ งจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บตั ิงำน
ตำมขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
10. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
คณะกรรมกำรจะดำเนิ น กำรคัดเลื อก ในวัน ที่ 26 มี น ำคม 2562 ณ ห้อ งประชุ ม ของโรงเรี ย น
วัดแสงสรรค์ ตำมตำรำงคัดเลือก ดังนี้
วันที่
เวลำ
วิชำที่สอบ
26 มีนำคม 2561 08.30 – 10.00 น. ควำมรู ้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย
ภำรกิจและหน้ำที่ (50 คะแนน)
10.30 – 12.00 น. ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
( 50 คะแนน)

วิธีกำรคัดเลือก
สอบข้อเขียน

สอบสัมภำษณ์

11. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูไ้ ด้รับ กำรคัดเลื อ กจะต้องได้ค ะแนนไม่ ต่ ำกว่ำร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็มโดยจัดเรี ยงล ำดับ
คะแนนของผูไ้ ด้รับกำรคัดเลื อกจำกคะแนนมำกไปหำน้อย กรณี ที่ได้คะแนนเท่ำกันให้ผูไ้ ด้คะแนนสอบ
ข้อเขียนมำกกว่ำอยูใ่ นลำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผสู ้ มัครก่อนอยูใ่ นลำดับที่ดีกว่ำ

12. การประกาศผลการคัดเลือกการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชี
12.1 โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์จะประกำศผลกำรคัดเลื อก ภำยในวันที่ 27 มีนำคม 2562 ณ โรงเรี ย น
วัดแสงสรรค์, https://th-th.facebook.com/medsangsun หรื อโทรศัพท์สอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์
02-5331099
12.2 ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำง ตำมจำนวนตำแหน่งที่ประกำศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชี
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลื อกไว้ไม่เกิ น 1 ปี นับ แต่วนั ประกำศผลกำรคัดเลื อก และจะยกเลิ กกำรขึ้ นบัญชี เมื่ อมี กำร
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่ หรื อเมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหรื อโรงเรี ยน
วัดแสงสรรค์เปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่ น และจะยกเลิ กกำรขึ้นบัญชี เป็ นกำรเฉพำะรำยในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
12.2.1 ผูส้ มัครขำดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก
12.2.2 ผูส้ มัครไม่มำรำยงำนตัวปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนด
12.2.3 ผูส้ มัครได้รับกำรจัดจ้ำงแล้ว
12.2.4 ผูส้ มัครขอสละสิ ทธิ์
12.2.5 ผูส้ มัครไม่สำมำรถเข้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดเวลำที่ได้รับกำรจ้ำงได้
13. การจัดจ้ าง
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลื อกจะได้รับกำรจัดจ้ำงตำมลำดับที่ของบัญชี ผไู ้ ด้รับกำรคัดเลื อกเท่ำกับจำนวน
ตำแหน่ งที่ ประกำศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้ำงชัว่ ครำวปฏิ บตั ิ งำนธุ รกำรโรงเรี ยน จะไม่ปรับเปลี่ ยนเป็ นลู กจ้ำง
ประจำ พนักงำนรำชกำร หรื อข้ำรำชกำรใดๆ ทั้งสิ้ น
อนึ่ง หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกขำดคุณสมบัติจะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรื อ
ยกเลิกคำสัง่ หรื อสัญญำจ้ำงแล้วแต่กรณี จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้

ประกำศ ณ วันที่ 6 มีนำคม 2562

( นำยอุดม โพธินำแสง )
ผูอ้ ำนวยโรงเรี ยนวัดแสงสรรค์

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
( แนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็ นลูกจ้ำงชัว่ ครำว ลงวันที่ 6 มีนำคม 2562 )
1.
2.
3.
4.
-

ประกำศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ำรับกำรคัดเลือก
กำรสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน ควำมรู ้ควำมสำมำรถตำมขอบข่ำย
ภำรกิจและหน้ำที่ (50 คะแนน)
- สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (50 คะแนน)
5. ประกำศผลกำรคัดเลือก
6. ดำเนินจัดจ้ำงธุ รกำรโรงเรี ยน

วันที่ 6 – 12 มีนำคม 2562
วันที่ 13 – 19 มีนำคม 2562
วันที่ 20 มีนำคม 2562
วันที่ 26 มีนำคม 2562
- เวลำ 08.30 – 10.00 น.
- เวลำ 10.30 – 12.00 น.
วันที่ 27 มีนำคม 2562
วันที่ 1 เมษำยน 2562

