
 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเข้าท างานต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์และยามรักษาการณ์ 
ปีการศึกษา ๒๕60 

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

 
ด้วยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓            

มีความประสงคร์ับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าท างานต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งพนักงาน      
ขับรถยนต์  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙ /๒๕๔๖  สั่ง  ณ  
วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศ 
รับสมคัรบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 

 
๑.  ต ำแหน่ง และหน้ำที่    

          ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์    

 หน้ำที่ท่ีจะให้ปฏิบัติ   
 (๑)  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ
ดังกล่าว  
           (๒) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ค่ำจ้ำง เป็นค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือน  จ ำนวน  ๑๐,๒๐๐ บาท / เดือน 
 ระยะเวลำกำรจ้ำง  ท าสัญญาจ้างปีต่อปี  นับจากวันเริ่มต้นท าสัญญา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศผลการเลือกสรร 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

         คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ขึ้นไป ไม่เกิน ๔๐ ปี 
(๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอพังโคน 
(๓)  จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(๔)  รา่งกายสมบูรณ์แข็งแรง 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
(๑)  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  
(๒)  มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  

 



 ๒ 

2.ต ำแหน่ง ยำมรักษำกำรณ์    

 หน้ำที่ท่ีจะให้ปฏิบัติ   
 (๑)  รกัษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
           (๒) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ค่ำจ้ำง เป็นค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน  จ ำนวนวันละ  3๐๐ บาท / วัน 
  
3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

         คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ขึ้นไป ไม่เกิน ๔๐ ปี 
(๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอพังโคนหรือใกล้เคียง 
(๓)  จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(๔)  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
(5)  มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ และรักในงานรักษาความปลอดภัย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
(๑)  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  
(๒)  มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  

4.  กำรรับสมัคร   
 4.๑  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  ต าบล   
ไฮหย่อง  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  24- 30 เมษายน ๒๕60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4.๒  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ส ำหรับพนักงำนขับรถยนต์ 
    (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ × ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี   
    (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
    (๓)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน   ๑  ฉบับ 
    (๔)  ใบรับรองแพทย์  จ านวน   ๑  ฉบับ 
    (๕)  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 
    (๖)  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ทุกประเภท ชนิดที่ ๒  

 
4.3  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ส ำหรับยำมรักษำกำรณ์ 

    (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ × ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี   
    (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
    (๓)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน   ๑  ฉบับ 
    (๔)  ใบรับรองแพทย์  จ านวน   ๑  ฉบับ 
    (๕)  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 
    (๖)  ใบผ่านงาน/ใบผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 



 ๓ 

           4.4  ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ 
              ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ  คนละ  50    บาท 
 

๔.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดสรร 
 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรและวันประเมินความรู้
ความสามารถ ในวันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕60  ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  

5. วัน เวลา คัดสรร 

        วันที่  3  พฤษภาคม 2560  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม และสอบปฏิบัติที่สนามกีฬาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้   

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
  
๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
๒. มนุษยส์ัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์  
 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 
สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 

7.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๖๐  

8.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ  บอร์ด
หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560   

9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวัน
ประผลการเลือกสรร ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
    

                                                                 
                  (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 


