
 
 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสายน้า้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีส้านักงาน 

จากเงินนอกงบประมาณปี 2564 
.................................................................................... 

ด้วยโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ประสงค์จะด้าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ส้านักงาน จากเงินนอก
งบประมาณ จ้านวน 8 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ้านาจตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก้าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และ
ค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  
การมอบอ้านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ส้านักงาน ดังนี้ 

1. ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ช่ือต้าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ส้านักงาน จ้านวน 8 อัตรา 

- ส้านักผู้อ้านวยการ 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานวิชาการ 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบุคลากร 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารทั่วไป งานสารบรรณ 1 อัตรา 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ 2 อัตรา 

1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได ้
2.3 มีความรู้ความสามารถและมีความช้านาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Office : MS-Word, MS-Excel ฯลฯ 
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3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

พร้อมลงลายมือช่ือก้ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่
วันท่ี 10 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 17 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน้ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและส้าเนา

จ้านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส้าเนาเอกสาร ดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอ้านาจอนุมัติการส้าเร็จการศึกษาแล้ว 

และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
4.3 บัตรประจ้าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
4.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.5 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) 

จ้านวน 3 รูป 
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท้าให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธ์ิคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ เข้ารับการคัดเลือกภายใน 

วันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย   
เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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7. ก้าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะด้าเนินการคัดเลือกใน วันท่ี 21 กันยายน 2563 

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล้าดับจากมากไป

น้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่ดีกว่า 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2563 

ณ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 

10. การด้าเนินการจัดจ้าง 
11.1 การจัดท้าสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ไดม้าท้าสัญญาจ้างเป็นลกูจา้งช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สา้นักงาน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว 
ตามวันและเวลาที่ก้าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผูส้มคัรที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก้าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ส้านักงาน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ 

11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 
  
  
 (นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า) 
 ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ปฏิทินการด้าเนนิการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีส้านักงาน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรยีนสายน้า้ผึ้ง ในพระอุปถมัภ์ฯ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563) 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 8 กันยายน 2563  
2 รับสมัคร 10-17 กันยายน 2563  
3 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 18 กันยายน 2563  
4 สอบสัมภาษณ์ 21 กันยายน 2563  
5 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 23 กันยายน 2563  
6 รายงานตัวท้าสญัญาจ้าง และเริม่ปฏิบัตงิาน 1 ตุลาคม 2563  

 


