
ประกาศ ๓๑/๒๕๖๑ 

 
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

.............................................................. 
ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นธุรการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อ ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่งธุรการ 
  -  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  -  ขอบขา่ยงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณ งานธุรการ  
                          และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  -  อัตราจ้างจ านวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  -  ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๕,๘๖๐ บาท 
  -  ระยะเวลาจ้าง  ปีต่อป ี 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
     และเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)   มีสัญชาติไทย 
     (๒)   เพศ ชาย หญิง อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (๓)    วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 
 (๔)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าดี 
 (๕) มีความรู้ ความเข้าใจภาษาราชการ และสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสม  
                  เป็นอย่างดี 
 (๖) มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยไมตรีกับเพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไปได้ดี 

(๗)   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือ                
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๘)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด 
  ลหุโทษ (ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม) 

(๙)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่ายงานอื่น 
   ของรัฐ 
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                   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานลูกจ้างของราชการ          
ส่วนท้องถิ่น 
 

๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  การระบุสถานที่ท่ีจะปฏิบัติงาน 
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ ตามประกาศก าหนด และปฏิบัติงานในโรงเรียนบางมดวิทยา             
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โ รง เรียนบางมดวิทยา                  

“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๓.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน            
๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๑ รูป 
  (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (๕)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ถ้าเป็นชาย 
ต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับ 
และน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” มิได้ 
 

๔  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และ
เลือกสรรในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”                         
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
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วัน / เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

   ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และความคิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐ สัมภาษณ์  
และ/หรือ  

การทดลองปฏิบัติงาน 
               คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐  

 

๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จะด าเนินการประเมินสมรรถนะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (การสัมภาษณ์และ/หรือการทดลองปฏิบัติงาน ๑๐๐ 
คะแนน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๘.  การจัดล าดับที่ 
 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยในกรณีที่ผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จับสลากโดยคณะกรรมการทางโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ก าหนด 
 

๙.  การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามคุณวุฒิ              
สาขาหรือวิชาเอก จ านวน ๑ อัตรา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา                          
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 
๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องไปท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน-
อุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
และเริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
  
 
                  (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

 
 
 


