ประกาศโรงเรียนหวยกรดวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
----------------------------------------------------ดวยโรงเรียนหวยกรดวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
มีความประสงค จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จํานวน ๑ อัตรา ตามที่ไดรับจัดสรร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนหวยกรดวิทยา ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตําแหนงวาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ๙,๐๐๐ บาทตอเดือน
1. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงาน
1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆรวมทั้ง
ระบบ I-Office
1.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอย
1.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการ
จัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
1.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอืน่ ๆ ชุมชนและทองถิ่น การ
ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
1.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. อัตราคาจาง
คาจางในอัตราเดือนละ ๙,000.- บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ประสงคจะสมัครใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนหวยกรดวิทยา
ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
5. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
5.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
5.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาโดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาภายในวันเปดรับสมัครวัน
สุดทาย และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย)
ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริง และสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
5.6 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
5.7 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี) ฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
6. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก สรรหาจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา การ
รับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โรงเรียนหวยกรดวิทยา จะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนหวยกรดวิทยา และทางเว็บไซต
http://school.huaikrot.ac.th/
๘. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนหวยกรดวิทยา จะดําเนินการสอบคัด เลือกบุคคลเพื่อเป นลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
ธุรการโรงเรียน ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถ (คะแนน ๑๕๐ คะแนน)
๘.๑.๑ โดยการสอบขอเขียน ตามขอบขายภารกิจและหนาที่ ความรูทั่วไป
ความสามารถทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรูทางคอมพิวเตอร
คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
๘. ๑.๒ โดยการสอบปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร ซึ่งจะพิจารณาจากความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามขอบขายภารกิจและหนาที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
8.2.1 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
8.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
8.2.3 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
8.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
8.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)
9. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ป
๒๙ ตุลาคม 25๖๑

เวลา

การคัดเลือก

คะแนนเต็ม

09.00 น.–๑๐.๐๐ น. สอบขอเขียนความรู
ความสามารถ

คะแนน ๑๐0 คะแนน

๑๑.00น.–๑๑.๓๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร

คะแนน ๕๐ คะแนน

13.30 น. เปนตนไป

คะแนน 50 คะแนน

ความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)

10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนง ตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอยกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับที่
จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูทคี่ ัดเลือกได
คะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปน
เด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได

๑๑. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนหวยกรดวิทยา จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐
ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑ ณ โรงเรียนหวยกรดวิทยา และทางเว็บไซต http://school.huaikrot.ac.th/
โดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับ
12. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางในวั
ง นที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลาการ
จาง ๑๑ เดือน ตั้งแต เดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะใชการประกาศผล
การคัดเลือกและขึ้นบั ญชีของโรงเรีย นหวยกรดวิ ทยา จึงเปนหน าที่ของผูที่ไดรับ การคัดเลื อกที่จ ะตองทราบ
ประกาศการขึ้นบัญชี ทั้งนี้ ในวันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันในการเปนลูกจางหนวยงาน
ใด ๆ ซึ่งผูที่ไมไปรายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการทําสัญญา
ญาจาง โรงเรียน
หวยกรดวิทยา จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไป และจะเรียกรองสิทธิใดในภายหลัง
มิได
ขอมูลการติดตอ
โรงเรียนหวยกรดวิทยา หมายเลขโทรศัพท ๐๕๖-๔๓๘๐๒๖
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุ
นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ )
ผูอํานวยการโรงเรียนหหวยกรดวิทยา

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนหวยกรดวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ป พ.ศ. 2561
(แนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ลงวันที่ 1๙ ตุลาคม พ.ศ.2561 )
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 1๙ ตุลาคม พ.ศ. 2561

2. รับสมัคร

วันจันทรที่ ๒๒ – วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. 2561

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์

ภายในวันเสารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 2561

4. สอบขอเขียน
สอบขอเขียนความรูความสามารถ
(09.00 น.–๑๐.๐๐ น.)
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร (๑๑.00น.–๑๑.๓๐ น.)
สอบสัมภาษณ
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(13.๓0 น. เปนตนไป)

วันจันทรที่ 2๙ ตุลาคม 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม 2561

6. ดําเนินจัดจางธุรการโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

