ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๔๐ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๒ อัตรา ดังนั้นอาศัย
อานาจตามความหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๔๖๒ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งครูอัตราจ้าง (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๑๙๐ บาท
๒) สาขาวิชาเคมี จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๑๙๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๒) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
๑๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตรงตามที่ระบุไว้ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑) ทาหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมี
๒) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. ระยะเวลาการจ้าง
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒) สาขาวิชาเคมี ระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๒
๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
๒๖ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.) ณ งานธุรการ สานักงานอานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๗. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑) สาเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
๒) สาเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)
จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
๕) สาเนาใบประกอบการวิชาชีพครู (พร้อมฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
๖) สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๗) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
จานวน ๑ ฉบับ
๘) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๙) เอกสารอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สาเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
๘. การยื่นใบสมัคร
๑) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๙. ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ งานธุรการ สานักงาน
อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
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๑๐. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๓ โดยกาหนดการคัดเลือก ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภาค ก
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
๕๐
๑๐.๑๐ – ๑๑.๑๐ น.
- ความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
๕๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภาค ข
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
๕๐
เหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม
๑๕๐
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
๑. จากการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ภาค ก ๑. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๔ ความสามารถด้านตัวเลข เหตุผลและภาษาไทย
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก (๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย หรืออัตนัยเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบแข่งขัน
ภาค ข การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ในหัวข้อดังนี้
- ทักษะการพูดสื่อความ
- บุคลิกภาพ
- การแต่งกาย
- ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาเอก
- ประสบการณ์
ผู้เข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปจากคะแนนรวมทั้งการสอบภาค ก
และภาค ข ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างตามลาดับ
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๑๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๑) ประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง ในวั น ที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
๒) รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยชาญ ปัญญาพวก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------------รายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
๑. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์หรือทางคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. คอมพิวเตอร์
๒. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๓. วิทยาการคอมพิวเตอร์
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
๖. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๗. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
๘. ระบบสารสนเทศ
๙. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑๑. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๑๒. สารสนเทศศึกษา
๑๓. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
๑๔. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖. วิทยากรคอมพิวเตอร์ประยุกต์
๑๗. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
๑๘. คอมพิวเตอร์อาร์ต
๑๙. ระบบและการจัดการสารสนเทศ
๒๐. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒๑. สารสนเทศศาสตร์
๒๒. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
๒. กลุ่มวิชาเคมี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. เคมี
๒. การสอนเคมี
๓. การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
๔. เคมีศึกษา
๕. เคมีเทคนิค
๖. ชีวเคมี
๗. เคมีทั่วไป
๘. วิศวกรรมเคมี
๙. วิทยาศาสตร์/เคมี
๑๐. วิทยาศาสตร์ – เคมี
๑๑. อินทรีย์เคมี
๑๒. เคมีอินทรีย์
๑๓. เคมีวิเคราะห์

