
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
*************************************** 

ตามหนังสือ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๘๙๐  ลงวันที่   ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓  เพ่ือจ้างบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัด
พิษณุโลก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๑  อัตรา   ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง แนว
ทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่   ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
                      เพ่ือจ้างเป็นเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานโรงเรียนแม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จ านวน    ๑  อัตรา 
        คุณสมบัติ 
  ๑.๑ วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๒  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office และการสืบค้น ข้อมูล 
        ทางอินเตอร์เน็ต  และ พัฒนา Website ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีใจรักในการ 
         ให้บริการนักเรียน 
  ๑.๔  มีความใฝ่รู้  รับผิดชอบ  อดทน และทุ่มแทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ๑.๕  มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม (Programming)   ภาษา                C 
         หรือการเขียนโค้ด Coding โดยบอร์ด KidBright , บอร์ด Arduino 
  ๑.๖  มีความรู้ในเรื่องการต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์กับเซ็นเซอร์  เพื่อสามารถพานักเรียนสร้าง 
         ชิ้นงานได ้
  ๑.๗  มีความเสียสละสามารถอยู่ปฏิบัติงานท าโครงงานกับนักเรียนนอกเวลาปฏิบัติราชการได้ 
  ๑.๘  หากมีประสบการณ์ท างานในด้านท าโครงงานกับนักเรียนจนได้รับรางวัล  จะได้รับการ 
         พิจารณาเป็นพิเศษ 
 
  



           ค่าจา้งรายเดือน  เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๒.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่  ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   

๓.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๓  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓.๔  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๓.๕  ใบรับรองแพทย์ 

๔.  การยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    ๔.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
             ๔.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่   ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   ณ  หอ้งส านักงานบุคคล
และงบประมาณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

๖.วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จะด าเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   

๘.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันให้ใช้คะแนนผลการสอบปฏิบัติที่สูงกว่า                
 ๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  ภายในวันที่  ๒  ธันวาคม  
๒๕๖๒  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 
 



 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
                ๙.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
                ๙.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งใดๆ ครั้งแรกตามล าดับและให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก 
 ๙.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ทุกต าแหน่งในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น  ผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  อาจสั่ง 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

      ๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            
                         

        (นายศักดิ์ชัย   ทุ่งโพธิแดง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


