
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. ช่ือกลุมงาน  ตําแหนง  และรายละเอียดการจางงาน
ช่ือตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการโครงการ English Program จํานวน ๑ อัตรา  คาตอบแทน

เดือนละ ๑๐,๑๙๐ บาท
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ
๑) ดูแลรับผิดชอบเอกสารครูตางชาติ

- ทําสัญญาจางครูตางชาติ
- ขออนุญาตทํางานของครูชาวตางชาติ (Work Permit)
- ขออยูตอในราชอาณาจักร (Visa)
- ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teaching License)
- จัดเตรียมท่ีพักใหแกครูตางชาติ

๒) จัดการประชุม/งานนิทรรศการ/จัดงานตางๆ ของโรงเรียน
๓) จัดเตรียมและเก็บเอกสารทางดานงานธุรการ
๔) งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติท่ัวไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๓ – ๓๕ ปบริบูรณ
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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๕) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการครู หรือตามกฎหมายอ่ืน

๖) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๗) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๙) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

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

ใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย
๑๔) ไมเปนผูกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
๑๕) สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได
๑๖) ตองอุทิศเวลาแกทางราชการไดอยางเต็มท่ี

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามท่ีระบุไว (ดังรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี)้

๔. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร
สมัครไดท่ีงานธุรการ  สํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแตวันท่ี ๕ – ๙ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 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
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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 ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ  งานธุรการ

สํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th

๙. วัน  เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  ทดสอบภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ในวันท่ี
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยการสอบปฏิบัติเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร

(Microsoft office) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสอบสัมภาษณภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑) ประวัติสวนตัวและการศึกษา
๒) การประกอบคุณงามความดี
๓) บุคลิกภาพ  ทวงทีวาจา
๔) การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕) เจตคติและอุดมการณ

๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละหกสิบ

และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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๑๒. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได
๑) บัญชีผูสอบคัดเลือกใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกัน

อีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๒) ผูสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เม่ือผูนั้นมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

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

๑๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ งานธุรการ  สํานักงาน

อํานวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pks.ac.th

๑๔. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ใหผูท่ีผานการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  งานธุรการ  สํานักงานอํานวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๕. การทําสัญญาจาง
๑) ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ีในประกาศข้ึนบัญชีฯ  เพ่ือทําสัญญาจาง
๒) ผูผานการสอบแขงขัน  ไดตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงครบถวนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  หากตรวจสอบภายหลังสอบพบวาเปน
ผูท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนดไว  แมวาจะเปนผูผานการคัดเลือกไปแลว  หรือไดรับการจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวไปแลวก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะถือวาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาใหยกเลิกในกรณีท่ีได
จางไปแลว

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพัฒน  วัชรินทรางกูร)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว

ลงวันท่ี ๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------------

สังกัด/ตําแหนง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา
เจาหนาท่ีธุรการโครงการ
English Program

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

๒. เพศหญิง  อายุ ๒๓ – ๓๕ ป
๓. พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได
๔. มีทักษะในการติดตอสื่อสารและประสานงานได

เปนอยางดี  มีไหวพริบและแกปญหาไดดี
๕. มีความละเอียดรอบคอบ
๖. มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆ  ภายในและภายนอกโรงเรียน
๗. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร (Microsoft office)
๘. สามารถขับรถยนตได

๑


