
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว 

ต าแหนง่ ผูดู้แลห้องปฏบิตักิารพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 

------------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) จ านวน 1 อัตรา 
เจ้าหน้าท่ีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง 
(โครงการห้องเรียนกีฬา) จ านวน ๑ อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าท่ีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑. ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ต าแหน่ง  ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) 

  ค่าตอบแทน  ๑๕,๐๐๐  บาท/เดือน      จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  ค่าตอบแทน  9,000  บาท/เดือน      จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 

  ค่าตอบแทน  9,000  บาท/เดือน      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
  2.1  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) 
  มีหน้าท่ีดูแลห้องปฏิบัติพิเศษ (Makerspace) ส าหรับการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานตามเวลาท่ีห้องปฏิบัติการเปิ ดท าการ  
หรือตามท่ีโรงเรียนก าหนดและปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.2  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  มีหน้าท่ีให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการและฝุายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย ตลอดจน  
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝุายต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยี  
ในการด าเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 ๒.3  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา)  
  ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของครูและนักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนกีฬา การเข้าออกของครูและ
นักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนกีฬา ด าเนินการตามนโยบายท่ีหัวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬาและปฏิบัติงานอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย 
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๓.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี 
  ๓.๑.๓  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓.๑.๕  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๓.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกส่ังพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๓.๑.๗  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรอืเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

๓.๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๑.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๓.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๓.๑.๑๑  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ   
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมาย 
  ๓.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาของรัฐ 
  ๓.๑.๑๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
  ๓.๑.๑๔  ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
3.2.1  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) 
(1) เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 45 ปี สัญชาติไทย 
(2) ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอบปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช  

หรือ ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์วิศวกรรม 
สาขาไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัดคุม หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 
(4) สามารถท างานด้านการสอน สามารถส่ือสาร และท างานกับเยาวชนและเด็กนักเรียนได้ดี 
(5) มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างท่ัวไป เช่น ไขควง ตะไบ สว่าน บัดกรี เป็นต้น  
(6) ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอันตรายต่อการท างานกับเครื่องจักร หรือโรคต้องห้ามตามข้อก าหนด 

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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(7) สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ ได้  
(8) สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องพิมพ์สามมิติได้  
(9) มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟูา เช่น Multimeter, Oscilloscope, powersupply  

และเครื่องมือวัดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้  
(10) มีพื้นฐานความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบัดกรีวงจรได้ 
(11) มีประสบการณ์ท างาน 2 ปี ขึ้นไป 

   ๓.๒.2  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (1) เพศชาย/เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี  
   (2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมส านักงานเป็นอย่างดี  
   (4) หากมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์บันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และดูแลระบบ
เครือข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   (5) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมส านักงานและแก้ไข 
ปัญหาในงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
   (6) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี  
   (7) รักงานบริการ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
   (8) มีความกระตือรือร้นใฝุหาความรู้ รับผิดชอบและสามารถท างานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้  
   (9) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้  

 ๓.๒.3  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 
       (๑) เพศหญิง สัญชาติไทย  
   (๒) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบเท่า 
       (3) มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม 
   (4) มีร่างกายแข็งแรง 
   (5) มีทักษะการท างานเป็นทีม 
   (6) สามารถท างานได้เต็มเวลา 
   (7) สามารถรับผิดชอบดูแลนักกีฬาและหอพักนักกีฬา 
   (8) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๕.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองท่ีฝุาย
บุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระหว่างวันท่ี 19 - 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลา
ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๕.๒  เอกสารและหลักฐานทีใ่ช้สมัคร 
  ๕.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน ๑ ปี (นับต้ังแต่วันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๑ รูป 
  ๕.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๒.๔  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ส าเนาใบแสดง 
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การผ่านเกณฑ์ทหาร ท้ังนี้ เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย 
  ๕.๒.๕  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน     
 (Transcript) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  
ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๗  ส าเนาใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ 
  ๕.๒.๘  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
  ๕.๒.๙  แฟูมสะสมผลงาน (ถ้ามี ขอให้น ามาในวันสัมภาษณ์) 
๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครการคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก / วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพ่อขุน  
อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ตามรายละเอียดดังนี้ 

๘.๑  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) 

๘.๒  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๘.3  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 

เวลา วิธีประเมิน คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑1.0๐น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการ (LAB) 
อาคารห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 

ต้ังแต่เวลา 11.00 - ๑๒.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการ (LAB) 
อาคารห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 
รวม 1๐๐  

เวลา วิธีประเมิน คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.3๐น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ ห้อง COM 7 
ต้ังแต่เวลา 10.30 - ๑๒.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ ห้องอินทนิล 

รวม 1๐๐  

เวลา วิธีประเมิน คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ ห้องพ่อประชุมขุนฯ 

รวม 1๐๐  

http://www.suw.ac.th/


 
~ ๕ ~ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนน 

สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th การเรียกตัวผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวจะเรียกให้
ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครไว้  โดยบัญชีผู้สอบแข่งได้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  
โดยเรียกจากประกาศผลการคัดเลือกตามล าดับท่ีท่ีคัดเลือกให้ได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศไว้  
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ 
และจะเรียกล าดับต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
   

     
           (นายมนตรี คงเจริญ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  

http://www.suw.ac.th/


 
~ ๖ ~ 

 
ก าหนดการรบัสมัครบุคคลเพื่อคดัเลือกเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว 

ต าแหนง่ ผูดู้แลห้องปฏบิตักิารพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัย 
................................................................... 

 
 

ประกาศรบัสมคัร    18 กรกฎาคม 2565 
 
รับสมคัร     19 - 25 กรกฎาคม 2565 
 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิ์   26 กรกฎาคม 2565 
 
ประเมนิสมรรถนะ (สอบ)   27 กรกฎาคม 2565 
 
ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก  27 กรกฎาคม 2565 
 
การรายงานตัวและท าสญัญาจ้าง  1 สิงหาคม 2565 
 
 

 


