
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

( โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 
      ------------------------------------  
   ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 
จ านวน ๑ อัตรา  
   อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙  
เรื่อง มอบอ านาจลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันที ่๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก 
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  

๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )  

    อัตราว่าง 1 อัตรา 
    อัตราค่าตอบแทน  9,440 บาท/เดือน   
หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ๑) ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน 
   ๒) ดูแล  ตรวจสอบและจัดระบบวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
   ๓) ปฏิบัติงานจัดระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ  และดูแลความเรียบร้อยต่างๆของห้องปฏิบัติการ
    ทางวิทยาศาสตร์  
   ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                ๑) วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือตรงตามวิชาเอกที่ก าหนดในประกาศ   
    และ  ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 
                ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการเตรียมสารเคม ี
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับ
ราชการทหาร 
          ๒ ) มีสัญชาติไทย  
           ๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
          ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



๒ 

 

 

           ๕ ) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
            ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
         ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
           ทั้งนี้   ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณวุฒิสาขาและวิชาเอกที่ก าหนดตามประกาศนี้โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอุดมดรุณี  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
เว้นวันหยุดราชการ 
 ๓.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
              ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ป ี
(นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
         ๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   กรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนด 
วันรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
             ๓) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
             ๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
             5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
             6) หลักฐานอื่นๆเช่นใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล  พร้อมถ่ายส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๔. เง่ือนไขการจ้าง 
       ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
       ๔.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุ  แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๓ 

 

 

       ๔.๓ ในระยะ 3 เดือนแรกของการท างานเป็นการทดลองงาน  หากผ่านการประเมินจะด าเนินการท า
สัญญาจ้างตลอดปีการศึกษา  และจะปรับค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างในปีถัดไป   
       ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย ๓๐วัน 
 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๕.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
      ๕.๒ วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์  ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
            ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี   

ก าหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

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

 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวมคะแนน ๒๐๐ 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 6๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ หากคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่าแต่ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่า 
 

๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒  
 ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ  และ  www.ud.ac.th โรงเรียนอุดมดรุณี 
 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที ่๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานบุคคล  ห้องส านักงานผู้อ านวยการ  โรงเรียนอุดมดรุณี   โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  
๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒ 
               หมายเหต ุ  ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้
ในล าดับถัดไป 
 
                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 
 
 

      (นายเรืองวิทย์   ปรากฎวงษ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 
 
 

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


๔ 

 

 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )  

โรงเรียนอุดมดรุณีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

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

  ประกาศรับสมัคร    ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

  รับสมัคร   ๒๒ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

  ประเมินสมรรถนะ (สอบและสัมภาษณ์)  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 

  การจัดท าสัญญาจ้าง  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 

  เริ่มปฏิบัติงาน  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )   

โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒) 

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

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรบุคลากร 
 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ทฤษฎี)  (50 คะแนน) 
- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความรู้ด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร ์
- การเตรียมสารเคม ี
- การจัดเก็บ อุปกรณ์และสารเคม ี
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ภาค ข   ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ปฏิบัต)ิ  (100 คะแนน) 
  -   เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา   
  -   เทคนิคปฏิบัติการเคม ี
  -   เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 
ภาค ค   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
 -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว                        
ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  และให้มี
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมไม่น้อยกว่า  3  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย 
                                         ………………………….………………………….. 
 


