
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

************************** 
  ด้วยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา และต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาดห้องสุขา จ านวน 1 อัตรา   
ด้วยเงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น  
ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท) 
          ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอกดนตรี /ดุริยางคศิลป์  จ านวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑)  มีสัญชาติไทย 
 ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๘)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  ส านักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๙)  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักพรต นักบวช 
 ๑๐)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
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 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         ๒)  ต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกทางด้านดนตรี 

หรือดุริยางคศิลป์ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) ว่าส าเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร 

         ๓)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 ๔)  ผู้มีหนังสือรับรองหรือมีวุฒิบัตรรับรองผลงานการผ่านงานหรือมีประสบการณ์
ความสามารถ  การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑)  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่า
ประกันสังคม 
  ๒)  สัญญาจ้าง 8 เดือน  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ถึง  31  
มีนาคม  ๒๕๖๕  และหากผ่านการประเมินในรอบปีที่สมควรได้รับการให้จ้างต่อ จะได้รับการพิจารณาให้
ท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานการสอนเป็นปีๆไป 
  ๓)  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4)  กรณีผ่านการสอบคัดเลือกและเรียกรายงานตัว  ผู้สอบจะต้องน าผู้ค้ าประกันที่เป็น
ข้าราชการประจ าเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ ๓ มาค้ าประกัน   

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม    
ตั้งแต่วันที่  ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ตั้งแตเ่วลา 09.00 – 15.30  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มายื่นในวันสมัครสอบให้

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ทุกรายการ พร้อมน าเอกสารฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
1)  ส าเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัครพร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๒  ฉบับ 
      2)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองฯ    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  5)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  6)  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๒  แผ่น 

7)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
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8)  เอกสารรับรองการมีผลงานหรือเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ 
การสอนในสาขาวิชาเอกที่สมัคร       จ านวน  ๑  ชุด 

*** โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ*** 
 การยื่นใบสมัคร 

1)  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วนทุกรายการ   

  2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  3)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ ป้าย
ประกาศหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม และทางเว็ปไซต์ http://lakmuangschool.ac.th/  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  ๑) กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย 

๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ 
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ 
 ๓) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๓.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๓.๓ การวิจัยทางการศึกษา 
  ๓.๔ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๓.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
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  ๔) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาหรือสาขาวิชาเอก 
 5) ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมิน 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
   5.1 ประวัติและผลงาน (๒๐ คะแนน)  พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน
ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
    5.2 สอบสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน) 

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ประเมินประวัติผลงาน และการสอบ
สัมภาษณ์  ในวันที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
 

วัน/เวลา 
 

ประเมินความเหมาะสม
กับ    ต าแหน่ง 

คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

หมายเหตุ 

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน ๕๐  

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินประวัติและผลงาน ๒๐  
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ๓๐  

 

สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   1) คะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินประวัติ/ผลงานและการสัมภาษณ์
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นล าดับที่ดีกว่า 
และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลาก      
   2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจาก
มากไปหาน้อย  ภายในวันที่  2๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
  ๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  ๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                      ๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
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 การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  1) ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง โรงเรียนก าหนดให้รายงานตัวท าสัญญา
จ้าง วันที่  22  มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  และเริ่ม
ปฏิบัติงานวันที่ 1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
   2) การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  3) ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  4) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  5) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในระหว่างการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านหรือร้องเรียนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

๒. ต าแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานท าความสะอาดห้องสุขา (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท) 
          พนักงานท าความสะอาดห้องสุขา  จ านวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑)  มีสัญชาติไทย 
 ๒)  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
 ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๘)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  ส านักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ๙)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  

เงื่อนไขการจ้าง 
 1)  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่า
ประกันสังคม 
  2)  สัญญาจ้าง 8 เดือน  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ถึง  ๓1  
มีนาคม  ๒๕๖๕  และหากผ่านการประเมินในรอบปีที่สมควรได้รับการให้จ้างต่อ จะได้รับการพิจารณาให้
ท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานการสอนเป็นปีๆไป 
  ๓)  กรณีผ่านการสอบคัดเลือกและเรียกรายงานตัว  ผู้สอบจะต้องน าผู้ค้ าประกันที่เป็น
ข้าราชการประจ าเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ ๓ มาค้ าประกัน   

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่
วันที่  ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มายื่นในวันสมัครสอบให้

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ทุกรายการ พร้อมน าเอกสารฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
1)  ส าเนาวุฒิบัตร       จ านวน  ๒  ฉบับ 

      2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 

4)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  5)  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๒  แผ่น 

6)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)    จ านวน  ๑  ฉบับ 

*** โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ*** 
 การยื่นใบสมัคร 

1)  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วนทุกรายการ   

  2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  3)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ ป้าย
ประกาศหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม และทางเว็ปไซต์ http://lakmuangschool.ac.th/ 

 

http://lakmuangschool.ac.th/
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วิธีการคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติงานและการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่   
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
 

วัน/เวลา 
 

ประเมินความเหมาะสมกับ    
ต าแหน่ง 

คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

หมายเหตุ 

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 

 
๕๐ 

 

เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50  
รวม 100  

 

สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   1) คะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7๐  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติงานมากกว่าอยู่
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นล าดับที่ดีกว่า และหาก
ยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการสุ่มจับสลาก  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง      
   2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจาก
มากไปหาน้อย  ภายในวันที่  2๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
  ๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  ๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                      ๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  1) ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง โรงเรียนก าหนดให้รายงานตัวท าสัญญา
จ้าง วันที่  22  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม  และเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
   2)  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
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 3)  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง พนักงานท าความ
สะอาดห้องสุขา ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 4)  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ พนักงานท าความสะอาดห้องสุขา  ในระหว่างการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มี
อ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านหรือ
ร้องเรียนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                   
 

                                                               (นายทองไส  เทียบดอกไม้) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
 
 
 


