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ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา 
ประเภทจ้างเหมาบริการ 

 
 

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา  ประเภทจ้างเหมาบริการ 

   

อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ วันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา  ประเภท
จ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งคนงาน  จ านวน ๑ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ๑.๑  อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
    ๑.๒  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญา ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔   
    ๑.๓  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
       ๑.๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๑.๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องเรียน และอาคารสถานที่ 
       ๑.๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. ต าแหน่ง : คนงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ๒.๑  อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
    ๒.๒  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญา ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔   
    ๒.๓  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
       ๒.๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ดูแลความสะอาดบริเวณ  อาคารสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
       ๒.๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ งานไฟฟ้า งานประปา และงานช่างอ่ืนๆ 
       ๒.๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
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๓.๑.๒  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
๓.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๓.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  ๓.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓.๒.๒  มีนิสัยใจเย็น รักและเมตตาเด็ก 
๓.๒.๓  มีความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ 

              

๔. การรับสมัคร 
     ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

แผนงานและบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. เวน้วันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตาม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๖ ๐๓๕๓ หรือ ๐๙ ๒๒๖๑ ๙๔๗๓ หรือ ทางเว็บไซต์ www.ssbk.ac.th 

    ๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว      จ านวน ๓ รูป 
๔.๒.๒  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๔.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   จ านวน ๑ ฉบับ  
   ๔.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล   
(ในกรณีชื่อ สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)      จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๒.๗  ส าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)    จ านวน ๑ ฉบับ 
 

 ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับด้วย 
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๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

คัดเลือกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 17.00 น. ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  อ าเภอบาง
กรวย  จังหวัดนนทบุรี หรือ ทางเว็บไซต์ www.ssbk.ac.th 
    

๖. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๗ ชั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามล าดับ 

คะแนน  ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จังหวัด
นนทบุรี  หรือทางเว็บไซต์ www.ssbk.ac.th โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกท่ีได้คะแนนสูงสุด 
ตามล าดับ และขึ้นบัญชีส ารองไว้จนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หรือ มีการคัดเลือกใน 
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี ให้บัญชีนั้นสิ้นสุดลงทันที 
    

๘. การรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

บางกรวย โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ ๑ มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงานและบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
บางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี หากไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์ และ โรงเรียนจะเรียกล าดับถัดไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างต่อไป  

 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

 กรณกีารตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จะยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
 
           

                            (นายสืบสกุล  อนุแสน) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 

http://www.ssbk.ac.th/


~ 4 ~ 
 

ปฏิทินการด าเนินการ 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา 

ประเภทจ้างเหมาบริการ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ) 
 

ที่ การด าเนินการ วัน เดือน ปี  สถานที่ 
๑ ประกาศรับสมัคร 

 
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4   
            ถึง  
  2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และทางอินเตอร์เน็ต 

๒ รับสมัคร 
 

3 – 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
    (เว้นวันหยุดราชการ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การคัดเลือก 
 

5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เวลา 17.00 น. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และทางอินเตอร์เน็ต 

๔ ด าเนินการคัดเลือก 
 

8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๗ ชั้น 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 

๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และทางอินเตอร์เน็ต 
 

๖ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
 

๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 

 
 
 
           

                            (นายสืบสกุล  อนุแสน) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
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หลักเกณฑ ์วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา 

ประเภทจ้างเหมาบริการ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
---------------------------- 

 
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  

ที ่ รายการประเมินสมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
๑ ประวัติส่วนตัว ๒๐ 

 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 

๒ ประวัติการศึกษา ๒๐ 
 

๓ คุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลิกภาพ เจตคติ ปฏิภาณไหวพริบ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหา 
 

 
๒๐ 

๔ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๐ 
 

๕ วิสัยทัศน์ในการท างาน ๒๐ 
 

รวม ๑๐๐  
   
๒. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือก 
จะต้องได้คะแนนตามหลักเกณฑ์รายการประเมินสมรรถนะรวมทุกรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับ 
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ โดยขึ้นบัญชีส ารองไว้จนกว่าจะมีการคัดเลือกในลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา 
 

 
 
                                                                         (นายสืบสกุล  อนุแสน) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 


