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ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ)
--------------------------------ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็ น
ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ) จำนวน 1 อัตรา
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 45(3)แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารร า ชก าร
กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.2546และได้ ร ั บ มอบหมายอำนาจจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่อง มอบอำนาจปฏิบั ติ ราชการเกี่ ยวกับลูกจ้ างชั่ วคราว คำสั่งสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ที่ ๕๙/0๕๘๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎคม ๒546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ลู กจ้ า งชั ่ว คราว ตำแหน่ ง ช่ า งโยธา (ไฟฟ้ า และเชื ่ อ มโลหะ)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทน
ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ) ค่าตอบแทน ๗,๔๖๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ อาคารสำนักงาน
อำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
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๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ งานธุรการ อาคารสำนักงาน
อำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
(๒) หลักฐานการศึกษา สำเนาแสดงผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 1 ชุด
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบั ต ิด ้วย
ตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น
๕. การยื่นใบสมัคร
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
(๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู ้ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ั ่ ว ไป และคุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๕
มีนาคม พ.ศ. 256๔ ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบ
ทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
๘. วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยสอบคัดเลือกจากภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ง ในวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. 256๔ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
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๙ .วิธีสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชือ่ มโลหะ)
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน )
ทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร (๕๐ คะแนน)
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ )
ทดสอบ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร (๕๐ คะแนน)
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )
จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจ้างจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ (๕๐ คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน )
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
ในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- ความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ )
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
ในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๔
เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้านช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมโลหะ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
ในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ไ ด้คะแนนการสอบข้อ เขียน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่
สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
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๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑) บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่าง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒) ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
(๒) ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๓) ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกำหนด
๑๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. 256๔ ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
๑๓. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๔. การทำสัญญาจ้าง
๑) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อทำสัญญาจ้าง
๒) ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ( ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ )
๓) ผู ้ ผ ่ า นการสอบแข่งขั น ได้ ต รวจสอบและรับ รองตนเองว่ าเป็น ผู้ ท ี่ มี ค ุณ สมบั ต ิท ั ่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบ
พบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว หรือได้รับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วก็ตาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิก
ในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ) ลงวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------------------

สังกัดตำแหน่ง/
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ช่างโยธา
(ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เพศชาย
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป
พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมโลหะ
และมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์อดทน มีน้ำใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
๖. จะต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
๗. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ในหน้าที่
๘. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
๙. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
๑๐. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หมายเหตุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะประกาศสถานที่สอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th

อัตรา
๑
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รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ช่างโยธา (ไฟฟ้าและเชื่อมโลหะ)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม ลงวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
----------------------------------------------ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน ) ความรอบรู้ ข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
๑. ความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ข่าวสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๓. คุณธรรม จริยธรรม
๔. กฎจราจร
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ )
ความรู้ความสามารถและทักษะด้านช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
โดยการสอบทักษะปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทักษะด้านช่างไฟฟ้า
๒. ทักษะด้านช่างเชื่อมโลหะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๑๐ คะแนน
๒. การประกอบคุณงามความดี
๑๐ คะแนน
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๑๐ คะแนน
๔. เจตคติ และอุดมการณ์
๑๐ คะแนน
๕. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๑๐ คะแนน
.......................................................................

