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ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  
..................................................................... 

 

  ด้วย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  แทนอัตราว่าง ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 1607/2552 สั่ง  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2552 เรื่อง  
มอบอ านาจจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3210 ลงวันที่  10 มิถุนายน  2553 เรื่อง  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เพ่ิมเติม)  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      1.1 ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
 1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000  บาท 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2558 
2.  ขอบข่าย ภาระงาน 

  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบ E- Office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและ 
ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
  3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

3.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.4 มีสัญชาติไทย 

 



2 
 
    3.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
  3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  3.7 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  3.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  3.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน   
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในวันที่         
20 - 28 ตุลาคม  2557  เวลา  09.00 - 16.00 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ   

5. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 
5.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนก าหนด 
5.2 ส าเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองวุฒิ / ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   

อย่างละ 1 ฉบับ 
5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  

เดือน  จ านวน 3 รูป 
5.6 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.  

2549   จ านวน 1 ฉบับ 
              5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล / ทะเบียนสมรส  

     6. การยืน่ใบสมัคร 
6.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
6.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรับรอง 

ส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
  6.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ต าบล   
ไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   ภายในวันที่   20 - 28 ตุลาคม  2557      เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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      7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

                จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่   28 ตุลาคม  2557   ณ โรงเรียน                 
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ต าบลไผ่ลิง   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  หรือทางเว็บไซต์ www.watyaiay.com 

    8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      สอบสัมภาษณ์     จ านวน  50 คะแนน 

 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 60  
 
 9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  จะด า เนินการสอบคัด เลื อก ณ โรง เรี ยนวั ด ใหญ่ชั ยมงคล  (ภาวนารั งสี )  ต าบลไผ่ ลิ ง                
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ดังรายละเอียด 
  

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
29 ตุลาคม  2557 

 
 
 

09.00 น. เป็นต้นไป 
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สัมภาษณ์ 
    

50  
 
 
 
 
 
 
 

  
  10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       ประกาศผลการสอบคัดเลือกใน วันที่   30  ตุลาคม  2557   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป             
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี )  ต าบลไผ่ลิ ง   อ า เภอพระนครศรีอยุ ธยา หรือทางเว็บไซ ต์ 
www.watyaiay.com โดยน าคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันและเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ  
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11.  การด าเนินการจ้าง  
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้างใน วันที่ 30 ตุลาคม 2557 

ต้ังแต่เวลา 09.00  น. ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา หากไม่ไป
รายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  และจะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับต่อไป 

 
             ประกาศ   ณ  วันที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2557 
   
                                
                               
                                     ( นางจุฑามาศ  รอดภัย ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

 
 
 

  

 

 

 


