
 
ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพ่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้    

๑. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   จ านวน  1  อัตรา 
๒. ช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑. หลักฐานในการสมัคร 
    ๑.1 ใบแสดงผลการเรียน 
    ๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสาร  จ านวน  1  ชุด 
    ๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสาร  จ านวน  1  ชุด  
    ๑.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
    ๑.๕ ใบรับรองแพทย์ 

        

๒. ก าหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
     รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๗ – 14  สิงหาคม  25๖๓  
     ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)  
     ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 

๓. ก าหนดวันท าการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก 
    วันที่  17  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  ณ ห้องวิทยบริการ  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่  ๑9  สิงหาคม  25๖๓  เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์  

 

5.  รายงานตัว  
วันที่  ๑9  สิงหาคม  25๖๓  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (เวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

6.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ 02 – ๐๓๔๙๗๕๕  ตอ่ ๙๑๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 

7. วันเริ่มปฏิบัติงาน 
     ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงาน  
     ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 25๖๓  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25๖๔ 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   5   สิงหาคม   25๖๓ 
 

 
(นางสุมนา  ธิกุลวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 



 
 

 

 

 

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

 
อัตราเงินเดือน   :  ๑๕,000    บาท / เดือน 
จ านวนที่ต้องการ :  1     อัตรา 
 

1. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๑. สัญชาติไทย  อายุ  21 ปีขึ้นไป 
๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จ ากัดสาขา   
๓. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Excel , PowerPoint , Adobe 

Photoshop 
๔. สามารถพิมพ์ดีด และ ใช้งาน Internet ได้ 
๕. มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้  
๖. มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานดูแลนักเรียน  
๗. มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ เขียนหนังสือได้เรียบร้อย เหมาะสม  
๘. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     1. ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานของสถานศึกษาในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
     2. ติดตาม ดูแล สอดส่องและอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ประพฤติตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา 
     3. ส่งมอบนักเรียนที่ประพฤติตนไม่พึงประสงค์ ให้แก่กลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือสอบสวน
ต่อไป 
     4. ตรวจตราพ้ืนที่บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน เพ่ือสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึง
ประสงค์ 
 5. ประสานงานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 

อัตราเงินเดือน   :  9,000    บาท / เดือน 
จ านวนที่ต้องการ :  ๑     อัตรา 
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
๑. สัญชาติไทย  อายุ  2๕ ปีขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้า   
๓. ประสบการณ์ / ความสามารถทางด้านช่างตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจและอดทนในการท างาน  
๕. ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ งานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก การเดินสาย ตรวจเช็คโทรศัพท์
ภายในภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือ
ละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ช่วยในการจัดสถานที่ ดูแลสถานที่ ท าความสะอาดสถานที่ ติดตั้ง ประกอบ ซ่อม ดัดแปลง ปรับ 
แก้ไข ติดตั้ง รื้อถอนโยกย้ายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า  งานโทรศัพท์ภายในออกแบบ วางแผนงานและประมาณการ
เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  งานโทรศัพท์ เบิกจ่าย จัดเตรียม เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
๒.  เคยฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างไฟฟ้ากับกรมแรงงาน 
๒. มีความเข้าใจในกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 
 
 
 


