
 
 

 

   
 
 

ประกาศโรงเรยีนสายนำ้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกลกูจา้งชัว่คราว ตำแหนง่พนกังานทำความสะอาด และเจา้หนา้ทีค่อมพวิเตอร์ 

จากเงนินอกงบประมาณ ปี 2566 
.................................................................................... 

 
ด้วยโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนั กงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
จำนวน 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 ดังนั้นอาศัย
อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

ลำดับ ช่ือตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) ค่าตอบแทน (บาท)  ระยะเวลาการจ้าง 

  1 พนักงานทำความสะอาด (โรงอาหาร)         1       11,000  
1 พ.ย. 2565 

ถึง 30 ก.ย. 2566 
  2 พนักงานทำความสะอาด (ท่ัวไป)         1       11,000 

  3 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์         1       11,500 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 

2.1 คุณสมบตัทิัว่ไป 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี

กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
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(6) ไม่เป็นผู ้อยู ่ระหว่างถูกสั ่งพักราชการ ถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ

ความผิด ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
(13) ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (โรงอาหาร) 1 อัตรา 

(1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 4  
(2) มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการทำความสะอาด 
(3) เป็นผู้มีความใส่ใจและต้ังใจในการปฏิบัติงาน  

2.3 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (ทั่วไป) 1 อัตรา 
(1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 
(2) มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการทำความสะอาด รวมทั้งงาน    

         ช่างท่ัวไป เช่น งานทาสี งานไฟฟ้า งานประปา ฯลฯ  
(3) เป็นผู้มีความใส่ใจและต้ังใจในการปฏิบัติงาน  

2.4 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
   (1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
   (2) มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์                
                                   ด้าน Software, Hardware, Network, Server และ Internet ภายในโรงเรียน 
   (3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 
       (3.1) ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นในโรงเรียน 
       (3.2) ติดต้ัง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 



3 
 

 

       (3.3) ดูแลโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียน 

3. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   

พร้อมลงลายมือช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสายน้ำผ้ึง 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

4. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งนำมายืน่ในวนัสมคัรคัดเลอืก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
4.1 เอกสารทางการศึกษา ท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว  
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.4 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค 

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

                            จำนวน 3 รูป 
4.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้
ผู ้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ  
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

5. ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับการสอบคัดเลอืก 
โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายใน 

วันศุกรท์ี ่28 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 

6. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบคดัเลอืก 
ผู ้สมัครต้องเข้าร ับการสอบคัดเลือกด้วยว ิธ ีการสอบปฏิบัติและว ิธ ีการสอบสัมภาษณ์  

โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 

http://www.sainampeung.ac.th/


4 
 

 

7. กำหนดวนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 

2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

8. เกณฑก์ารตดัสนิการขึน้บญัชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย 

หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

9. การประกาศผลการคดัเลอืก 
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวนัจันทรที่ 31 ตุลาคม 

2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 

10. การดำเนนิการจดัจ้าง 
10.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ให้มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ผู ้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด  
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและ
เวลาท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
       
 
 (นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ปฏิทนิการดำเนนิการคดัเลอืก ตำแหนง่ลกูจา้งชัว่คราว  
(แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนสายนำ้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2565) 

 
ที ่ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน วนั เดอืน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 19 ตุลาคม 2565  
2 รับสมัคร 19 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2565  
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 28 ตุลาคม 2565  
4 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2565  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 31 ตุลาคม 2565  
6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


