
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

( โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 
      ------------------------------------  
   ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘  มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ (โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 
จ ำนวน ๑ อัตรำ  
   อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙  
เรื่อง มอบอ ำนำจลูกจ้ำงชั่วครำว ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม : SMTE ) จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  
๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
   เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )  

    อัตราว่าง 1 อัตรำ 
    อัตราค่าตอบแทน 9,440 บำท/เดือน   
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ๑) ปฏิบัติงำนเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ส ำหรับครูผู้สอนและนักเรียน 
   ๒) ดูแล  ตรวจสอบและจัดระบบวัสดุอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
   ๓) ปฏิบัติงำนจัดระบบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร  และดูแลควำมเรียบร้อยต่ำงๆของห้องปฏิบัติกำร
    ทำงวิทยำศำสตร์  
   ๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                ๑) วุฒิปริญญำตรี หรือโท ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือตรงตำมวิชำเอกท่ีก ำหนดในประกำศ   
    และ  ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 
                ๒) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์และกำรเตรียมสำรเคมี 
 
 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑) เป็นเพศชำยเท่ำนั้น ต้องผ่ำนกำรรับรำชกำรทหำร หรือพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้วหรือมีหลักฐำน 
แสดงว่ำไม่ต้องรับรำชกำรทหำร 
          ๒) มีสัญชำติไทย  



๒ 

 

 

           ๓) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
          ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
           ๕) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   
            ๖) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
           ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
         ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
           ๙) ไม่เป็นพระภิกษุสำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
           ทั้งนี้   ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ ส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ  รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผูส้มัครจะต้องสมัครตำมคุณวุฒิสำขำและวิชำเอกที่ก ำหนดตำมประกำศนี้โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ห้องธุรกำร โรงเรียนอุดมดรุณี  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
เว้นวันหยุดรำชกำร 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
              ๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ป ี
(นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
         ๒) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) และปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัครโดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัคร พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
   กรณีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนด 
วันรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 
             ๓) บัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
             ๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
             5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
             6) หลักฐำนอื่นๆเช่นใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
๔. เงื่อนไขการจ้าง 
       ๔.๑ ผูส้มัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิ
กำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับ



๓ 

 

 

สมัครดังกล่ำวให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆจำกโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
       ๔.๒ ไม่ผูกพันกำรบรรจุ  แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       ๔.๓ ในระยะ 3 เดือนแรกของกำรท ำงำนเป็นกำรทดลองงำน  หำกผ่ำนกำรประเมินจะด ำเนินกำรท ำ
สัญญำจ้ำงตลอดปีกำรศึกษำ  และจะปรับค่ำจ้ำงตำมผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงในปีถัดไป   
       ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย ๓๐วัน 
๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๕.๑ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
      ๕.๒ วัน เวลำและสถำนที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และสัมภำษณ์  ในวันที่ 2๕ มีนำคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
            ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี   

ก ำหนดกำรสอบ วิชำที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 
2๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

   เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
   เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.0๐ น. 
   เวลำ 13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. 

 
ภำค ก  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง(สัมภำษณ์) 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวมคะแนน ๒๐๐ 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรสอบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 6๐ โดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ หำกคะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้ที่ได้ล ำดับสูงกว่ำแต่ถ้ำเท่ำกันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้ที่ได้ล ำดับสูงกว่ำ 
 
 
 

๗. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 2๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒  
 ณ  ป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำห้องธุรกำร  และ  www.ud.ac.th โรงเรียนอุดมดรุณี 
๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงในวันที่ 2๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒               
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ งำนบุคคล  ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  โรงเรียนอุดมดรุณี   โดยเริ่มปฏิบัติงำนในวันที่                 
๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
               หมำยเหตุ   ถ้ำผูผ้่ำนเกณฑ์ในล ำดับก่อนไม่มำรำยงำนตัวตำมประกำศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้
ในล ำดับถัดไป 
                                 ประกำศ ณ วันที่ 1๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 
 

   (นำยเรืองวิทย ์  ปรำกฎวงษ)์ 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี 

http://www.ud.ac.th/
http://www.ud.ac.th/


๔ 

 

 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์  
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )  

โรงเรียนอุดมดรุณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

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

  ประกำศรับสมัคร    ๑๔ มีนำคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

  รับสมัคร    1๕ – ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

  ประเมินสมรรถนะ (สอบและสัมภำษณ์)  2๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  2๖  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง  2๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

  เริ่มปฏิบัติงำน  ๑๕ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
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หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )   

โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันที่ 1๔ มีนาคม  พ.ศ. 256๒) 

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

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคลากร 
 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทฤษฎี)  (50 คะแนน) 
- สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
- ควำมรู้ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ วิทยำศำสตร์ 
- กำรเตรียมสำรเคมี 
- กำรจัดเก็บ อุปกรณ์และสำรเคมี 
- ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

ภาค ข   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ปฏิบัติ)  (100 คะแนน) 
  -   เทคนิคปฏิบัติกำรชีววิทยำ   
  -   เทคนิคปฏิบัติกำรเคมี 
  -   เทคนิคปฏิบัติกำรฟสิิกส ์
 
ภาค ค   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
 -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว                        
ประวัติกำรศึกษำ  บุคลิกภำพ  กำรมีปฏิภำณไหวพริบ  กำรมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภำษณ์  และให้มี
คณะกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมไม่น้อยกว่ำ  3  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย 
                                         ………………………….………………………….. 
 


