
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

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

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  ๔๐  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน ๓  อัตรา  อาศัย

ตามความหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  

พ.ศ.๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๘  กันยายน  

๒๕๕๙  เรื่อง  มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ผู้อํานวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและดําเนินการเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมีการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและดําเนินการเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

๑.  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี)  

๑)  สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน  ๑  อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๐,๑๙๐  บาท

๒)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน  ๑  อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๐,๑๙๐  บาท

๒.  ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี)

     ๑)  ช่างโยธา   จํานวน  ๑  อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนละ  ๗,๔๖๐  บาท

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป

     ๑)  มีสัญชาติไทย     ๑)  มีสัญชาติไทย

๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

     ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ

     ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.

     ๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น

๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

     ๗) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว     ๗) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว

     ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

      ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
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      ๑๒) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

      ๑๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นําใบรับรองการปฏิบัติงานและ

ใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย

๑๔)  ไม่เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ

๑๕)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

๑๖)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

๔.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศน้ี)

๕.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร

สมัครได้ที่  งานธุรการ  สํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ต้ังแต่วันที่  ๑๖–๑๙  ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ  (ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.)  

๖.  เอกสารหลักฐานท่ีจะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร

๑)  สําเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง) จํานวน  ๑  ฉบับ

๒)  สําเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จํานวน  ๑  ฉบับ

๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง) จํานวน  ๑  ฉบับ

๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จํานวน  ๑  ฉบับ๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จํานวน  ๑  ฉบับ

๕)  สําเนาประกอบการวิชาชีพครหูรอืใบอนุญาตการสอน(พร้อมฉบับจริง) จํานวน  ๑  ฉบับ

๖)  สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ

๗)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ จํานวน  ๑  ฉบับ

๘)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ น้ิว x ๑.๕ น้ิว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน

๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป

๙)  เอกสารอื่นๆ เช่น  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจรงิ)  

อย่างละ  ๑  ฉบับ

     ท้ังน้ี ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย

๗.  การยื่นใบสมัคร

    ๑) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน

    ๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๘.  เง่ือนไขในการรับสมัคร

     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง กรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืน

หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลทํา
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ให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับ

การคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๙.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิส์อบคัดเลือก

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ  งานธุรการ  สํานักงาน

อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

๑๐. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก

           โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  

ในวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  สําหรบัเวลาและสถานทีส่อบจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีทิธ์ิสอบ

คัดเลอืก

๑๑.  วิธีสอบคัดเลือก

๑๑.๑  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาไทย

     ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  และทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร)  

(๑๐๐  คะแนน)

     ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะจ้างเป็น

ครูอัตราจ้างจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ครูอัตราจ้างจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  

ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (๕๐  คะแนน)

๑๑.๒  ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

      ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร)  (๑๐๐  คะแนน)

      ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะจ้างเป็น

ครูอัตราจ้างจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  

ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (๕๐ คะแนน)

๑๑.๓  ตําแหน่งช่างโยธา

      ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศ

รับสมัคร  การสอบขับรถไถและรถบรรทุก)  (๑๐๐ คะแนน)

     ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะจ้างเป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราวจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  

อุปนิสัย  อารมณ์ เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (๕๐  คะแนน)
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๑๒.  เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ

หกสิบ  โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค  จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย  กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่

ได้คะแนนภาค ข มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า

อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค  ก  เท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค  ก  เท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ

๑๓.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๑)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกัน

อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก

๒)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อผู้น้ันมีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี

      (๑)  ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว

      (๒)  ขอสละสิทธ์ิในการทําสัญญาจ้างในตําแหน่งที่สอบได้

      (๓)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม  กําหนด

๑๔.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก๑๔.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  งานธุรการ สํานักงานอํานวยการ  

โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th  

๑๕.  การรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ต้ังแต่

เวลา  ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐  น.  ณ  งานธุรการ  สํานักงานอํานวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  

๑๖.  การทําสัญญาจ้าง

๑)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลําดับที่ในประกาศข้ึนบัญชีฯ  เพื่อทําสัญญาจ้าง

๒)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติ๒)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังน้ัน  หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็น

ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว  หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้

จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

    

(นายชัยชาญ  ปัญญาพวก)

          ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลงวันท่ี  ๑๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

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

สังกัด/ตําแหน่ง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตรา

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ครูอัตราจ้าง

สาขาวิชาภาษาไทย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปน้ี

(๑)  ภาษาไทย

(๒)  การสอนภาษาไทย

(๓)  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

(๔)  ภาษาและวรรณคดีไทย

(๕)  วิธีการสอนภาษาไทย

(๖)  ภาษาและวัฒนธรรมไทย

(๗)  วรรณคดีไทย

(๘)  ไทยคดีศึกษา

(๙)  ไทยศึกษา

๑

(๙)  ไทยศึกษา

(๑๐)  ศาสนาและวรรณคดีไทย

(๑๑)  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(๑๒)  ภาษาไทยและการสื่อสาร

(๑๓)  ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหน่ึงหรือวิชาเอกใดหรือ

วิชาเอกทั้งคู่  ตรงตามข้อ (๑) – (๑๒)

(๑๔)  วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

(๑๕) มคีวามสามารถด้านการใช้คอมพวิเตอร์

ครูอัตราจ้าง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปน้ี

(๑)  คณิตศาสตร์

(๒)  การสอนคณิตศาสตร์

(๓)  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

(๔)  คณิตศาสตรศึ์กษา

(๕)  คณิตศาสตร์ประยุกต์

๑
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สังกัด/ตําแหน่ง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตรา

๖)  การศึกษาคณิตศาสตร์

(๗)  สถิติ

(๘)  สถิติคณิตศาสตร์

(๙)  สถิติศาสตร์(๙)  สถิติศาสตร์

(๑๐)  สถิติประยุกต์

(๑๑)  คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

(๑๒)  คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

(๑๓)  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

(๑๔)  คณิตศาสตร์ – เคมี

(๑๕)  คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์

(๑๖)  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

(๑๗)  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(๑๗)  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

(๑๘)  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

(๑๙)  การศึกษาแขนงคณิตศาสตร์

(๒๐)  ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหน่ึงหรือวิชาเอกใดหรือ

วิชาเอกทั้งคู่  ตรงตามข้อ (๑) – (๑๙)

(๒๑)  วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ

กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว

ช่างโยธา (๑)  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

(๒) เพศชาย

(๓)  มีความรูค้วามสามารถในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

(๔)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ

งานในหน้าที่

(๖)  มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล

(๗) มคีวามสามารถในการขับรถไถและรถบรรทุก ๖ ลอ้

๑

(๗) มคีวามสามารถในการขับรถไถและรถบรรทุก ๖ ลอ้

(๘)  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและภายในจังหวัดได้  และสามารถ

ทํางานนอกเวลาได้

(๙)  มีกริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะสมกับขับรถยนต์ผู้ใหญ่

(๑๐)  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


