
ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab  Boy) 
…………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนสารคามพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (Lab  Boy) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม และ
สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของ  ส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๖  และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค  
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๔๒ และค าสั่งมอบอ านาจ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่  ๑๖๐๗/๒๕๕๒  สั่ง ณ วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (Lab  
Boy)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  (Lab  Boy)  
จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท   

๑.๑  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน

การท างาน โดยปฏิบัติงานชั้นต้น เกี่ยวกับการช่วยเหลือ และให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 

๑. จัดเตรียม เก็บรักษา ท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง  ใน
ห้องปฏิบัติการให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 

๒. จัดเตรียม อุปกรณ์/สารเคมี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพื่อใช้ใน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ 

๓. จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง หรือตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้
คุณครูใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

๔. ช่วยเหลือคุณครูส ารวจและเก็บสารเคมี/อุปกรณ์การทดลอง เพ่ือน ามาใช้ในการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

๕. บันทึกและสรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
ประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

๖. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๗. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูหรือให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่นักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและในการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑.๒  อัตราว่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓  ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ % ของ
ค่าจ้างต่อเดือน 

 ๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้างถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓  และจ้างต่อ
ในปีงบประมาณถัดไป  หากได้รับงบประมาณเพ่ิม  และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือมี 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๘. ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ณ  วันท าสัญญา) 
  ๙. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๑๐. ไม่เป็นภิกษุ  หรือสามเณร 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. มีความรู้ ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา 
  ๒. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่  ๑๙ – ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๑.  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง        จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๒.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล(ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.  รูปถ่าย ขนาด  ๑.๕  นิว้  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)    จ านวน  ๓  รูป 
 ๖.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ไม่เกิน  ๑  เดือน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 



๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๑.  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ๒.  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ภายในวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  และทางเว็บไซต์ http://www.spk.co.th 
 

๗.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒   สถานที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกโดยได้ก าหนดการคัดเลือก  ดังนี้ 

 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนการสอบปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน  ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
เต็ม 

วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒   
        

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

(ภาค ก) 
- ความรอบรู้ 
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพ 

 
๕๐ 

 
 

(ภาค ข) 
-  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก   
-  ปฏิบัติการ Lab   

 
๕๐ 
๕๐ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

(ภาค ค) 
- ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

๕๐ 
 

คะแนนรวม ๒๐๐ 
 

๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จะด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน 
วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
 ๑๐.  การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จะประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒   
ณ  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  และ  เว็บไซต์  http://www.spk.co.th 
 
 
 
 
 



๑๑.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ รวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และจะข้ึนบัญชีไว้มีก าหนดระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้  แต่
ถ้ามีการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดียวกันอีก  และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้คัดเลือกได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างไปแล้ว 
  ๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการรับการว่าจ้าง 
  ๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการว่าจ้างตามก าหนดเวลา 
  ๔. ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่รับการว่าจ้างได้ 
  ๕. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
  ๖. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ รายงานตัว ท าสัญญาจ้างในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง     
  ๑.  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  (Lab  Boy)  และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๒. ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab  Boy)  ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า สละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๓. ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(Lab  Boy)  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้
ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น  
  อนึ่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(Lab  Boy)  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ / ข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือ
ข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายนิพนธ์  ยศดา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
 
 



ก าหนดการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab  Boy) 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
 

ประกาศรับสมัคร   วันที่   ๑๙  กันยายน –  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
     ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่   ๒๔   กันยายน   ๒๕๖๒ 
วันก าหนดการคัดเลือก   วันที่   ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่   ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๒ 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง    วันที่   ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒ 
 

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




