
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว

---------------------------------

ดวยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว
ดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น

อาศัยระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๗๖๓/๒๕๕๖
สั่ง  ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว (ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
๑) เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา จํานวน ๑ อัตรา คาตอบแทนเดือนละ ๙,๕๒๐ บาท

๒. คุณสมบัติท่ัวไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) เพศชาย
๓) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการครู หรือตามกฎหมายอ่ืน
๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๘) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๑๒) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๓) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร
๑๔) มีความประพฤติเรียบรอย  หากเคยผานการปฏิบัติงานมากอนใหนําใบรับรองการปฏิบัติงานและ

ใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย
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๑๕) ไมเปนผูกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
๑๖) สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได
๑๗) ตองอุทิศเวลาแกทางราชการไดอยางเต็มท่ี

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตรงตามท่ีระบุไว (ดังรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี)้
๔. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร

สมัครไดท่ี  งานธุรการ  สํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแตวันท่ี ๑๘–๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๕. เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการย่ืนใบสมัคร
๑) สําเนาคุณวุฒิ (พรอมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๒) สําเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาใบผานการเกณฑทหาร (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๖) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และแวนตาดํา  เปนรูปท่ีถายครั้งเดียวกันมาแลวไมเกิน ๖ เดือน

ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป
๗) เอกสารอ่ืนๆ เชน  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส (พรอมฉบับจริง)

อยางละ ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย

๖. การย่ืนใบสมัคร
๑) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวน
๒) ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร

๗. เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไป และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ  อันมีผลทํา
ใหผูสมัคร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา การรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น

๘. ประกาศรายช่ือผูมิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  งานธุรการ  สํานักงาน

อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th
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๙. วัน  เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  ทดสอบภาคความรูความ

สมารถท่ัวไป  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
ตําแหนงเจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีประกาศ

รับสมัคร)  (๕๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะจางเปนลูกจาง

ชั่วคราวจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรูความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา
อุปนิสัย  อารมณ เจตคติ  การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เชาวปญญาและบุคลิกภาพ (๕๐ คะแนน)

๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนนรวมทุกภาค  ไมนอยกวารอยละ

หกสิบ  โดยเรียงจากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาค  จากผูไดคะแนนมากไปหานอย  กรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากันใหผูท่ี
ไดคะแนนภาค ข มากกวา  เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา  กรณีท่ีคะแนนภาค ข เทากัน  ใหผูท่ีไดคะแนนภาค ก มากกวา
อยูในลําดับท่ีดีกวา  ถาไดคะแนนภาค  ก  เทากัน  ใหใชวิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ

๑๒. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได
๑) บัญชีผูสอบคัดเลือกใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกัน

อีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๒) ผูสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เม่ือผูนั้นมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

(๑) ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว
(๒) ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจางในตําแหนงท่ีสอบได
(๓) ไมมารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคม  กําหนด

๑๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ  งานธุรการ  สํานกังาน

อํานวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th
๑๔. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ใหผูท่ีผานการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  งานธรุการ  สํานักงานอํานวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
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๑๕. การทําสัญญาจาง
๑) ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ีในประกาศข้ึนบัญชีฯ  เพ่ือทําสัญญาจาง
๒) ผูผานการสอบแขงขัน  ไดตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบพบวาเปน
ผูท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนดไว  แมวาจะเปนผูผานการคัดเลือกไปแลว  หรือไดรับการจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวไปแลวก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะถือวาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาใหยกเลิกในกรณีท่ีได
จางไปแลว

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยชาญ  ปญญาพวก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว

ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------------------

สังกัด/ตําแหนง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เจาหนาท่ีหองโสตทัศนศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาไฟฟา
- หรือสาขาวิชาเอกท่ีเก่ียวของกับงานโสต

๒. บริการติดตั้งระบบเสียง  ระบบแสง  ระบบภาพ  ภายในหองประชุม
ตางๆ

๓. บํารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซอมบํารุงอุปกรณงาน
โสตทัศนูปกรณทุกชนิด

๔. อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องเสียงและสื่อตางๆ
๕. ควบคุมสื่อ อุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไว
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

๑


