
  

 
 
 

                                            ประกาศโรงเรียนบ้านเซอทะ 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒  
 

  ตามที่ ได้มีประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราวรายเดือน 
 ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒ ลงวันที่ 
7 มิถุนายน 2562  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562  นั้น 
 
  ทางโรงเรียนบ้านเซอทะ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ข)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ก าหนดการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 
๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านเซอทะ 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันที่ 10 - ๑6 มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านเซอทะ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านเซอทะ 
๔. สอบคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านเซอทะ 
๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 27  มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านเซอทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสูตรการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
------------------------------------------ 

ภาค ก   ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง( ๕๐ คะแนน)   

๑. สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
๒. ความสามรถด้านตัวเลข 
๓. ความสามรถด้านภาษาไทย 
๔. ความสามรถด้านเหตุผล 
๕. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

ภาค ข ความเหมาะกับต าแหน่ง ( ๕๐ คะแนน ) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก 

๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
๒. บุคลิกลักษณะ 
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๕. เจตคติและอุดมการณ์ 

 
องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
 (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน ) 

 
ที ่ องค์ประกอบ ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาการตอบค าถามเก่ียวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที ท่วง
วาจา  การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามและกิริยา
อาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามโดยมีหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 
 
 
 



  

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  
  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ความสามารถ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดย

เคร่งครัด 
4.5 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4.6 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว เป็นเวลา    

30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน   

ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะ

ใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
4.10 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่

ก าหนดให้เท่านั้น 
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก              

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ                           
4.13 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอ้นุญาตเท่านั้น 
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 



  

4.17 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 โรงเรียนบ้านเซอทะ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 
27 มิถุนายน  2562  ณ โรงเรียนบ้านเซอทะและทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  มิถุนายน  2562 
 
 
 

    (   นายสุรศักดิ์  กานดา  ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซอทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเซอทะ  
  ลงวันที ่17 มิถุนายน 2562 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
 

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

001 นางสาวรัติกาล       ศรีไสวการะเกด ประเมินความรู้ความสามารถ
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน  
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น  
 

002 นางสาวนภาพร      สุระด์ 
003 นางอรปรียา          พันธ์ประเสริฐ 
004 นางสาวประภัสสร   อุตะมะ 
005 นางสาวภัชธีญา      ปัญทิยา 

 
 


