
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 ----------------------------------------------- 
 

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัคร 
และสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศ 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

ค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท/เดือน      
จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
๒.๑  เตรียม Lab ฟิสิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์  
๒.๒  ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน  
๒.๓  ออกแบบ จัดท า สนับสนุน ช่วยเหลือ ในการท าโครงงานฟิสิกส์/เคมี ระดับสูง 
๒.๔  ดูแลนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  
๒.๕  ติวนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ เพ่ือเตรียมพร้อมสอบแข่งขัน สอวน. PAT2 กสพท.  

    และการแข่งขันรายการต่าง ๆ  
๒.๖  ดูแลงานเอกสารของงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
๒.๗  ท าการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๘  สนับสนุนกิจกรรมของทางกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

    เตรียมค่าย ควบคุมดูแลนักเรียนยามเข้าค่ายหรือจัดกิจกรรม  
๒.๙  เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
๒.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนมอบหมาย  

/๓. คุณสมบัติ... 
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๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๓.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  ๓.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓.๑.๕  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
    ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๓.๑.๖  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ    
    ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือตามกฎหมายอื่น 
    หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๓.๑.๗  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

๓.๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๑.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด  
    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๓.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
    หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๓.๑.๑๑  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ   
    ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือตามกฎหมาย 
  ๓.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
    ของรัฐ 
  ๓.๑.๑๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
  ๓.๑.๑๔  ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
   ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 ๓.๒.๒  มีความรู้ด้านการใช้งาน Microcontroller / Arduino  
๓.๒.๓  สามารถเตรียม Lab ฟิสิกส์ และสามารถใช้โปรแกรมค านวณเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางฟิสิกส์ได้  
๓.๒.๔  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารได้เป็นอย่างดี  

  ๓.๒.๕  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
    ออกให้ มีความรู้และทักษะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
       ๓.๒.๖  มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 
 

/๔. ระยะเวลาการจ้าง… 
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๔. ระยะเวลาการจ้าง  ๑ ปี 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๕.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
    ที่ฝ่ายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๕.๒  เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
  ๕.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 
    ไมเ่กิน ๑ ปี (นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๑ รูป 
  ๕.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๒.๔  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ส าเนาใบแสดง 

    การผ่านเกณฑ์ทหาร  
  ๕.๒.๕  ส าเนาปรญิญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒ ิและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน     
    (Transcript) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับ 
    มอบหมายออกให้  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  
    ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๘  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย 

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
    และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร  
    พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย 
    เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ 
    เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
    เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th 
 
 
 

/๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก… 

http://www.suw.ac.th/
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๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก / วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพ่อขุน  

    อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) และห้อง Lab ฟิสิกส์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ตามรายละเอียดดังนี้ 

เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ สอบปฏิบัติ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ สอบสัมภาษณ ์

รวม ๓๐๐  
 
๙. เกณฑ์การตัดสิน   

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน 
    สงูสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

    ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th 

๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในวันที่ ๑ มิถุนายน   
    ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ และจะเรียก 
    ล าดับต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
       

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suw.ac.th/


- ๕ - 

ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
................................................................... 

 
 

ประกาศรับสมัคร    ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
รับสมัคร     ๑๙ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ    ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ประเมินสมรรถนะ (สอบ)   ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


