
 
 
 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนครนพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนครนพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีความประสงค์ 
ท่ีจะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี แม่บ้าน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  
และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง แม่บ้าน  รับเงินเดือนอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท  จ านวน   

๑  อัตรา  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม 
      ๒. ขอบข่าย  ภารกิจ และหน้าที่ในต าแหนง่ที่รับสมัครคัดเลือก 

    ๒.๑  ดูแล ท าความสะอาด กวาดและเช็ดถูบริเวณภายในโรงเรียนและในอาคารธุรการ ห้อง 
ส านักงานต่างๆ 
                   ๒.๒  ดูแลจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งมาติดต่อราชการในโรงเรียน 
หรือมีงาน/กิจกรรมต่าง ๆ  
                        ๒.๓  เก็บกวาดหยากไย่ทุกซอกมุมของโรงเรียน 

    ๒.๔ ดูแลและท าความสะอาดห้องน้ าครู  และห้องน้ านักเรียน จัดเก็บ ท้ิงขยะและเปล่ียนถุงขยะ 
                        ๒.๕ รับผิดชอบ ดูแลจัดวัสดุ อ านวยความสะดวกในห้องน้ าให้พร้อม 

    ๒.๖ ดูแล รับผิดชอบ จ านวนของใช้ ท าความสะอาด ท้ังน้ ายาท าความสะอาด อุปกรณ์และ 
เครื่องมือในสต๊อก ซึ่งจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของ หากของในสต๊อกขาดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อจัดซื้อล่วงหน้า 

    ๒.๗ ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ในวันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
และงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๓. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
               ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไปมีดังต่อไปนี ้

๑) เพศหญิง 
๒) มีสัญชาติไทย 
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                    ๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
                         ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๕) มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษสัมพันธ์ที่ดี 
           ๖) มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการท างาน 

๗) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานด้วยความรอบคอบ 
๘) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ 
๙) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                        ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                        ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ขึ้นไป 
  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนครน
พิทยาคม  ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  ๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 
   ๕.๑ ใบสมัคร 
   ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๒.๕ ซม x ๓.๕ ซม หรือ 
๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๕.๓ ส าเนาระเบียนผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษา ตรงกับ
ต าแหน่งท่ีสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
   ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครสอบ  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
   ๕.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าบัตรจริงมาแสดงด้วย) 

๕.๖ ใบรับรองแพทย์  ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ  ออกไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน  และ 
ต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๕.๘ ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)    ใบส าคัญเปล่ียน 
ช่ือ - สกุล (ถ้ามี)  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี 

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
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ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ท้ังส้ิน 
  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนครนพิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   
         โรงเรียนครนพิทยาคม จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม ดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒         
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 

 

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกนัไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามล าดับจาก
ผู้ท่ีได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับท่ีดีกว่า                
  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันท่ี  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนครน 
พิทยาคม และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

๑๐.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

  ๑๑. การจ้างและเง่ือนไขในการจ้าง 
   ๑๑.๑ โรงเรียนครนพิทยาคม  จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ีประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีแมบ่้าน  โดยใช้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ มาท าสัญญาจ้างในครั้งแรก จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   
   ๑๑.๒ ระยะเวลาการจัดจ้างต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเป็นราย
เดือนในอัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ณ โรงเรียนครนพิทยาคม 
   ๑๑.๓ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนครนพิทยา
คม หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
   ๑๑.๔ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ดังนี ้
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๑๑.๔.๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
เดือนกันยายน และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อไป 

๑๑.๔.๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
เดือนมีนาคม  และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อไป 

ข้อมูลการติดต่อ 
โรงเรียนครนพิทยาคม ๙๗  หมู่ ๔ ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๓๐  หมายเลข 

โทรศัพท์   ๐๗๗-๕๕๗๑๕๓ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       (นายพิเชษฐ์  ทับทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 



 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน 
 โรงเรียนครนพิทยาคม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒     

2 รับสมัคร ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒  –  
๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒   

๐๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒     

4 สอบคัดเลือก ด้วยวิธีสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์   

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒     

5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒     

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


