
  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
เรื่อง   การรบัสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 

และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
********************* 

 
 ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 
1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2564  
 อาศัยความตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0527.3/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2546 เพ่ือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ดำเนินการเกี่ยวกับจัดจ้าง เลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศเพ่ือรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 

 1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีส่ำนักงานผู้อำนวยการ  จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่โสตทัศนูปกรณ ์   จำนวน 1 อัตรา 
 1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท พร้อมเงิน
สมทบประกันสังคม 

 2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
2.1 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้   

               เช่น  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง  
2.3 มีทักษะด้านงานเอกสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และ Microsoft Office ได้คล่อง 
2.4 มีบุคลิกดี  มีทักษะในการเจรจาติดต่อประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2.5 มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้สถาวะกดดันได้ดี 

 
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 

 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์   
3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการ 
     ประชุม และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.3 จัดทำตารางนัดหมายของผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
3.5 รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา 

                ราชการได้ 
 

 
 



 
 4. หลักฐานประกอบการสมัครของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
 เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสมัคร 
 4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนสาขารายวิชาในตำแหน่งทีจ่ะ 
                สมัคร 
 4.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
 4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 4.5 ใบรับรองแพทย์  
 4.6 หลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 5. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

5.1 จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลย ี
                การศึกษา  หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 เพศชาย/หญิงอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
5.3 มีความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานนำเสนอต่างๆ 
5.4 มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครื่องเสียงต่างๆ และสามารถซ่อม 

                บำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ 
6.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ วีดิโอ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ 

                บันทึกเสียง และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
6.3 ควบคุมระบบเสียงตามสาย ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ของห้องประชุม ห้องเรียน 

                ต่างๆ  
6.4 ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงงานอื่นๆ ในส่วนของอุปกรณ์ แสงสีเสียงให้ 

               อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6.5 รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา 

                ราชการได้ 
 

 7. หลักฐานประกอบการสมัครของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
 7.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะสมัคร 
 7.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนสาขารายวิชาในตำแหน่งที่        
               จะสมัคร 
 7.3 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
 7.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 7.5 ใบรับรองแพทย์  
 7.6 หลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



 
8.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก     ให้กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับ
สมัครออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.phunphin.ac.th    ประกาศรับสมัครตั้งแต่
วันที ่  27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564    
 
           9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที ่ 5  สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ  โรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทาง   www.phunphin.ac.th   
 
 10.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป    
ณ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

11.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  11.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ใน
กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาอายุงานที่เคยมีประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษท่ีจำเป็นอ่ืนๆ โดย
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  11.2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกภายในวันที่  13 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564  ณ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   และเว็บไซด์โรงเรียน www.phunphin.ac.th  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะ
ถูกยกเลิกการบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวทำสัญญาจ้างตามกำหนด 
  (4) โรงเรียนได้ออกคำสั่งจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ต้องการตามประกาศโรงเรียน
แล้ว 
            

12.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  
  12.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ จะต้องไปรายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือ
ว่าสละสิทธิ์การจ้าง โรงเรียนจะดำเนินการยกเลิกการประกาศผลการคัดเลือกทั้งหมด เพ่ือดำเนินการประกาศรับ
สมัครใหม่ 

12.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ไม่ 
ผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

12.3 ผู้ได้รับการจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ 
หาก ระหว่างปีงบประมาณการจ้างปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือมคีวามรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและ
การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น 
 
 

http://www.phunphin.ac.th/


 
  12.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ จะต้องยินยอมให้โรงเรียนหักค่าประกันสัญญาจำนวน 8,000 บาท โดยจะหักเดือนละ 
2,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เงินจำนวนดังกล่าวโรงเรียนจะจ่ายคืนเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามสัญญาจ้าง 
  12.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และ 
เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามสัญญา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนเงินประกันสัญญาทั้งหมดและโรงเรียนจะนำ
เงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
  12.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ มีสิทธิ์ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับค่าจ้างและเงินประกันสัญญาคืน เมื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกยื่นหนังสือลาออกก่อนล่วงหน้าต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นเหตุสุดวิสัยสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

  (นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ปฏิทินการรบัสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564  

2 รับสมัคร 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 5   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

4 สอบสัมภาษณ์ 10   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก 13   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

6 รายงานตัว / จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


