
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการสารบรรณ  

**************************************** 
ด้วยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว     
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้   
 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
1.1 เจ้าหน้าที่งานธุรการสารบรรณ  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน)      

และเงินประกันสังคม  จ านวน  1 อัตรา 
1.2 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน 
1.3 สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่  
1.4 ขอบข่ายภารกิจ 

-  งานธุรการ   สารบรรณ  จดัเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ
ต่าง ๆ รวมทั้ง E-OFFICE 
- งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
2.2 คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับการสอบคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ 
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Computer โปรแกรม Microsoft office เป็น

อย่างดี 
2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
     3. ระยะเวลาการจ้าง  

ตั้งแตว่ันที่  19 มีนาคม  2562   –  31  มีนาคม 2563 
 

     4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม  2562 ถึงวันที่  
13 มีนาคม  2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 



 

 

     5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร    
 (1)  ส าเนาวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงว่า

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงต าแหน่งที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 

                     (4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )    จ านวน  1  ฉบับ 
  (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
  (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  (7) ใบรับรองแพทย์ 
  (8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่ออก ากับไว้ด้วย  

6.  การยื่นใบสมัคร 
(1)  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
(2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ       

การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
(3)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
             ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 14 มีนาคม 2562   

ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน หรือที่  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
http://www.wjd.ac.th หรือโทรศัพท์ 053 – 979822 

8.  วิธีการสอบคัดเลือก  

    ใช้วิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และประเมินสมรรถนะความเหมาะสม
กั บ ต าแห น่ ง โดย การสั มภ าษ ณ์  ต ามขอบข่ ายภ ารกิ จที่ ก าห น ด  ใน วั น ที่  15  มี น าคม   2562                      
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

 
 

 
 
 



 

 

9.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ทั้งนี้ตารางการสอบ

อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา) ในวันที่  15  มีนาคม  2562    
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สถานที่ สอบคัดเลือก ณ ห้องเอ้ืองหลวง  อาคารร่มโพธิ์  (อาคาร 1)           
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วันเวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
10.00-12.00 น. 

     สอบข้อเขียน 70  

13.00 น. เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์ 30  
รวม 100  

 
10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เรียงตามล าดับที่
ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ 1 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  19  มีนาคม  2562    
เวลา  09.00 น.  ณ ห้องบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารร่มโพธิ์ ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการ
จ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง  

10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามวันเวลาที่ก าหนด   
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการหรือข้าราชการ   

10.4 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีระหว่างปีการจ้างหากปรากฏว่าเป็น         
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสมผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
    

    
                    ( นายประชากร  เขื่อนปัญญา ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 


