
 
                                                                  
 

                                      
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ)  
โครงการคืนครูให้นักเรียน                        

.....................................................................................................  
 

  ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพ่ือแทนอัตราว่างของ
โรงเรียนในสังกัด และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ที่ ศธ 04009/ว 2818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

              1.   ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                  1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จ านวน 1 อัตรา คือ 
(โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาและโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม)       

    2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
  2.1  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
  2.2  มีสัญชาติไทย 
  2.3  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน            
  2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
จนเป็นเหตุที่รังเกียจของสังคม 
  2.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  2.8  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ       

          3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
            3.1   งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง  ๆรวมทั้งระบบ I - Office 
          3.2  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
                   3.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT       
                   3.4  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
                   3.5  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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    4. อัตราค่าจ้าง 
                 จ้างเป็นอัตราจ้างตามวุฒิปริญญาตรี 
         -  ปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง   15,000  บาท/เดือน 

    5. การรับสมัครและยื่นใบสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557  
ในวันและเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

    6. หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก        
                 6.1  ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือ    
http://www.mathayom9.go.th 
                 6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)     
                        จ านวน  3  รูป 
                 6.3  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรแล้ว  
                        ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
                 6.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ          
                 6.5  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ            
                 6.6  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา             จ านวน  1  ฉบับ             
                 6.7  ใบรับรองแพทย์                                     จ านวน  1  ฉบับ            
                 6.8  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ามี)         จ านวน  1  ฉบับ            

             7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
                จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557     
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือ  http://www.mathayom9.go.th 

  8.  การด าเนินการสอบคัดเลือก 

 ด าเนินการคัดเลือก โดยการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์และปฏิบัติ) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ชั้น 2 ศาลากลาง       
จังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนี้ 

ที ่ วัน  เวลา  การสอบคัดเลือก รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ หมาย
เหตุ 

1 26 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ภาคปฏิบัติ ( 50 คะแนน )  
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น 
2. การเขียนและพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ              
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ห้องประชุม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

 

2 26 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

สอบสัมภาษณ์  (50คะแนน) ห้องประชุม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

 

 

http://www.mathayom9.go.th/
http://www.mathayom9.go.th/
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 9.  เกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะ (ปฏิบัติและสัมภาษณ์)  
 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60        

10.   การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
      จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณา
จัดล าดับโดยให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

11.   บัญชีผู้คัดเลือกได้  
      จะข้ึนบัญชีไว้มีก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกส าหรับ
ต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างแล้ว 
(2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการรับการว่าจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการว่าจ้างตามก าหนดเวลา 
(4) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่รับการว่าจ้างได้ 

                  12.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
                        จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และจะเรียกตัวผู้ผ่าน    
การคัดเลือกในล าดับที่ 1 มาท าสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ว่าที่ร้อยตรี  
(นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน                         
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 



 
 

ก าหนดการด าเนินการคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                          
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ)  

โครงการคืนครใูห้นักเรียน           
............................ 

 
ประกาศรับสมัคร       ภายในวันที ่ 6  กุมภาพนัธ์ 2557 

รับสมัคร        ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 

ประกาศรายชือ่ผู้มิสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือก ภายในวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 

ด าเนินการคัดเลือก       วันที ่ 26 กมุภาพันธ ์2557 

ประกาศผลการคัดเลือก       ภายในวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 

ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่    วันที ่3 มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


