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 ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  

.................................................................................................................................................................... 
ด้วยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 28  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 29/2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 44/2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี   
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมอบอ านาจเกี่ยวกับการส่ังจ้าง เลิกจ้าง การลาของลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน   จ านวน  1 อัตรา  ดังนี ้
  1. ต าแหน่งพนักงานขับรถ (ชาย) จ านวน 1  อัตรา     

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ   ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถของโรงเรียน 

     อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  7,000  บาท                           
     ระยะเวลาในการจ้าง   ระยะเวลาวันท่ี  1  กรกฎาคม  2562   –  30  มิถุนายน  2563 
 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 

             (1)  สัญชาติไทย 

             (2)  มีอายุ  25 ปีขึ้นไป 

             (3)  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

             (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ 

   (5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม   
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          2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
   (1)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ม. 6) 
   (2)  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
   (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  อดทน    ตรงต่อเวลา  ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 

        ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   (4)  มีความช านาญด้านเส้นทางในการเดินทาง 

   (5)  มีความถนัดในด้านเครื่องยนต์ 

   (6)  สามารถท างานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง 
 

3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 28   ระหว่างวนัท่ี  18 − 21  มิถุนายน  2562   
 

3.2  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 × 1.5  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน   
6  เดือน  ( นับถึงวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย )  และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  3  รูป 

                     (2)  ระเบียนผลการเรียน   จ านวน  1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

                     (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 

                     (4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณี ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น  ใบส าคัญ 
การสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ -  นามสกุล  อย่างละ 1 ฉบับ 

                   ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วยและหากเป็น 
ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะได้รับการท าสัญญาจ้างในวันท าสัญญาจริงและจะต้องน าใบรับรอแพทย์   
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549  มายื่น
ด้วย  

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

                   โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ในวันท่ี  24  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28    
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

          ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
 รวมคะแนน  100  คะแนน  ดังนี้  
 

วัน – เวลา วิชาที่สอบ เวลา คะแนน 
25  มิถุนายน  2562 

 

- สอบภาคปฏิบัติ 
- สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

50 
50 

รวม 100 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 

          ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
  

7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าแข่งขัน 

เพื่อให้การด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน   ต าแหน่งพนักงานขับรถ   โรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต28  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลักษณะการคัดเลือกแบบคุณธรรม  จึงก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบ
ของผู้เข้าสอบดังนี้ 
          (1)  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมท่ียอมรับกันท่ัวไป คือ  สุภาพบุรุษสวมเส้ือคอปก
และกางเกงโดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง   สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น 

          (2)  ผู้เข้าสอบต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ไม่สูบบุหรี่หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่นขณะ 
ในห้องสอบหรือด าเนินการสอบ 

          (3)  เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องทราบวัน   เวลา  สถานท่ี  สอบ 

          (4)  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นท่ี 
ทางราชการออกให้  เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าห้องสอบหรือในการตรวจสอบ  หากผู้ใดไม่มีเอกสารที่ก าหนด
เจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ   
 

8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28   จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์   
อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ในวันท่ี  28  มิถุนายน  2562  
 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับท่ีตามจ านวนอัตรา ท่ีประกาศรับสมัครการจัดจ้างในโอกาสต่อไป   
ผู้ได้รับการคัดเลือกและอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะท าสัญญาจ้าง  จะต้องมาท าสัญญาจ้างในวันท่ี  1  กรกฎาคม  2562  
ท่ีห้องธุรการ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

                                                                                  
                                             (นายศักดา  มุขขันธ์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
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 ก าหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  

........................................................................................................................................................ 
  

ประกาศรับสมัครคัดเลือก     วันที่  10  มิถุนายน  2562 

          
รับสมัครคัดเลือก                              วันที่  18 − 21  มิถุนายน  2562 

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      วันที่  24  มิถุนายน  2562 

 
สอบ 
- ภาคปฏิบัติ       วันที่  25  มิถุนายน  2562 
- สัมภาษณ ์ 
  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 วันที่  28  มิถุนายน  2562 

  
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง                วันที่  1  กรกฎาคม  2562    
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 ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่ง  พนักงานท าความสะอาด 

.................................................................................................................................................................... 
ด้วยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 28  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง  พนักงาน
ท าความสะอาด จ านวน  ๑  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน   จ านวน  1 อัตรา  ดังนี ้
  1. ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด (หญิง) จ านวน 1  อัตรา     

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ   ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานท าความสะอาดของโรงเรียน 

     อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  7,000  บาท                           
     ระยะเวลาในการจ้าง   ระยะเวลาวันท่ี  1  กรกฎาคม  2562  –  30  มิถุนายน  2563 
 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
1.1 เพศหญิง 
1.2 อายุ 30 – 50 ปี 
1.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
1.4 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ม. 3) 
1.5 สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ 
1.6 มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด 
 

3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 28   ระหว่างวนัท่ี  18 − 21  มิถุนายน  2562  
 

3.2  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 × 1.5  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน   
6  เดือน  ( นับถึงวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย )  และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  3  รูป 

                     (2)  ระเบียนผลการเรียน   จ านวน  1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

                     (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
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                     (4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณี ช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น  ใบส าคัญ 
การสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ -  นามสกุล  อย่างละ 1 ฉบับ 

                   ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วยและหากเป็น 
ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะได้รับการท าสัญญาจ้างในวันท าสัญญาจริงและจะต้องน าใบรับรอแพทย์   
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549  มายื่นด้วย  
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

                   โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ในวันท่ี  24  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28    
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

          ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
 รวมคะแนน  100  คะแนน  ดังนี้  
 

วัน – เวลา วิชาที่สอบ เวลา คะแนน 
25  มิถุนายน  2562 

 

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

100 
 

รวม 100 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

          ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
  

7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าแข่งขัน 

เพื่อให้การด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน   ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลักษณะการคัดเลือกแบบคุณธรรม  จึงก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของ 
ผู้เข้าสอบดังนี้ 
          (1)  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมท่ียอมรับกันท่ัวไป คือ  สุภาพบุรุษสวมเส้ือคอปกและ
กางเกงโดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง   สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น 

          (2)  ผู้เข้าสอบต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ไม่สูบบุหรี่หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่นขณะ 
ในห้องสอบหรือด าเนินการสอบ 

          (3)  เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องทราบวัน   เวลา  สถานท่ี  สอบ 

          (4)  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นท่ี 
ทางราชการออกให้  เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าห้องสอบหรือในการตรวจสอบ  หากผู้ใดไม่มีเอกสารที่ก าหนดเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ   
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8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28   จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์   
อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ในวันท่ี  28  มิถุนายน  2562  
 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับท่ีตามจ านวนอัตรา ท่ีประกาศรับสมัครการจัดจ้างในโอกาสต่อไป   
ผู้ได้รับการคัดเลือกและอยู่ในล าดับท่ีท่ีจะท าสัญญาจ้าง  จะต้องมาท าสัญญาจ้างในวันท่ี  1  กรกฎาคม  2562  
ท่ีห้องธุรการ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

                                                                                     
                                             (นายศักดา  มุขขันธ์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
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 ก าหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 

 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  

........................................................................................................................................................ 
  

ประกาศรับสมัครคัดเลือก     วันที่  10  มิถุนายน  2562 

          
รับสมัครคัดเลือก                              วันที่  18 − 21  มิถุนายน  2562 

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      วันที่  24  มิถุนายน  2562 

 
สอบสัมภาษณ ์      วันที่  25  มิถุนายน  2562 
  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 วันที่  28  มิถุนายน  2562 

  
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง                วันที่  1  กรกฎาคม  2562    

 


