ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
--------------------------------ดวยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น
อาศัยระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๗๖๓/๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหนงลูกจางชั่วคราว (ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
๑) เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา จํานวน ๑ อัตรา คาตอบแทนเดือนละ ๙,๕๒๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) เพศชาย
๓) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๘) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๑๒) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๓) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร
๑๔) มีความประพฤติเรียบรอย หากเคยผานการปฏิบัติงานมากอนใหนําใบรับรองการปฏิบัติงานและ
ใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย

-๒๑๕) ไมเปนผูกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
๑๖) สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได
๑๗) ตองอุทิศเวลาแกทางราชการไดอยางเต็มที่
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตรงตามทีร่ ะบุไว (ดังรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี)้
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครไดที่ งานธุรการ สํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแตวันที่ ๑๘–๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕. เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
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 เปนรูปที่ถายครั้งเดียวกันมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๗) เอกสารอืน่ ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สําเนาใบทะเบียนสมรส (พรอมฉบับจริง)
อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย
๖. การยื่นใบสมัคร
๑) ผูส มัครเขารับการคัดเลือกจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน
๒) ผูส มัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๗. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทํา
ใหผูสมัคร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา การรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
๘. ประกาศรายชื่อผูมิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ งานธุรการ สํานักงาน
อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th

-๓๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ทดสอบภาคความรูความ
สมารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
ตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียน ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศ
รับสมัคร) (๕๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เชาวปญญาและบุคลิกภาพ (๕๐ คะแนน)
๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนนรวมทุกภาค ไมนอยกวารอยละ
หกสิบ โดยเรียงจากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาค จากผูไดคะแนนมากไปหานอย กรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่
ไดคะแนนภาค ข มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา กรณีที่คะแนนภาค ข เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาค ก มากกวา
อยูในลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนภาค ก เทากัน ใหใชวิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ
๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
๑) บัญชีผูสอบคัดเลือกใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกัน
อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๒) ผูสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(๑) ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่สอบไดไปแลว
(๒) ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจางในตําแหนงที่สอบได
(๓) ไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม กําหนด
๑๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ งานธุรการ สํานักงาน
อํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th
๑๔. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานธุรการ สํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

-๔๑๕. การทําสัญญาจาง
๑) ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อทําสัญญาจาง
๒) ผูผานการสอบแขงขัน ไดตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบพบวาเปน
ผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว แมวาจะเปนผูผานการคัดเลือกไปแลว หรือไดรับการจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวไปแลวก็ตาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะถือวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาใหยกเลิกในกรณีที่ได
จางไปแลว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยชาญ ปญญาพวก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------------สังกัด/ตําแหนง
วุฒ/ิ สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เจาหนาที่หองโสตทัศนศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาไฟฟา
- หรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวของกับงานโสต
๒. บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในหองประชุม
ตางๆ
๓. บํารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซอมบํารุงอุปกรณงาน
โสตทัศนูปกรณทุกชนิด
๔. อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องเสียงและสื่อตางๆ
๕. ควบคุมสื่อ อุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่วางไว
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

อัตรา
๑

