
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เลขานุการ ส านักงานผู้อ านวยการ           

งบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ------------------------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ 
ส านั ก งาน ผู้ อ าน วยการ  ด้ วย งบ ป ระมาณ ราย ได้ ส ถ าน ศึ กษ า ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  ๒ ๕ ๖ ๕  
จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐  
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลขานุการ ส านักงานผู้อ านวยการ 
      จ านวน ๑ อัตรา  
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๖๕    

    

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)  
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๓. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองหรือต าแหน่งข้าราชการอื่น 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น      
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๗. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๙. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

       ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ      
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
      ลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ (เลขานุการ) 
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกการประเมินผลและวิจัย  

ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขา
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

๒. มีความรู้ความสามารถ และมีความช านาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรม  
    คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Infographic, Microsoft Office, Photoshop  ฯลฯ  
๓. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และ  
    ประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว  
 

 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.๙ ชั้น ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     

โทร. ๐-๒๕๘๓-๗๐๓๐ , ๐-๒๕๘๓-๘๓๑๑ ต่อ ๙๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๐๐ น.               
หรือท าการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๕ – 27 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
 

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล  

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  
      จ านวน ๑ รูป 
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  
๔.๖ หลักฐานอืน่ ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
 
  

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้  
      ถูกต้องและครบถ้วน หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพ์ใบสมัคร และกรอก  
      รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสาร     
      และหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นสมัคร ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล hrm@skn.ac.th 
๕.๒ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
๕.๓ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มี 
      สิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก 
      ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่              

28  กรกฎ าคม  ๒๕ ๖ ๕  ณ  โรงเรียนสวนกุห ลาบวิทยาลั ย  นนทบุ รี  และ ทางเว็บ ไซต์ โรง เรีย น
(http://www.skn.ac.th/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hrm@skn.ac.th
http://www.skn.ac.th/
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๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 ๗.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน  
         ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที 
                วาจา  อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับจากมากไปน้อย  
                หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

 
 

๘. ก าหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะด าเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก  
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.skn.ac.th/) 
 

๑๐. การด าเนินการจัดจ้าง  
๑๐.๑ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาท า 

สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลขานุการ ส านักงานผู้อ านวยการ   
(เลขานุการ) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของ  
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา  
ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๐.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหากผู้ได้รับ 
        คัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ใด้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร 
        โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่   18  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

           (นายไพฑูรย์ จารุสาร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skn.ac.th/
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ปฏิทินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ ส านักงานผู้อ านวยการ  

งบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 19 กรกฎาคม ๒๕๖๕  

2 รับสมัคร 
19 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง 

27 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 28 กรกฎาคม ๒๕๖๕  

4 
สอบคัดเลือก 

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

*** ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องบุคคล อาคาร ๙ ชั้น ๑  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หรือทางอีเมล์ hrm@skn.ac.th  โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑–๓ ต่อ ๒๐๐ 
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      ส าเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย์ 
      ส าเนาทะเบียนบ้าน     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
      ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)     อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
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