
 
ประกาศโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

เรื่อง   การสรรหาและจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
……………………………………………………………. 

 
                  ด้วยโรงเรียนนยิมศิลป์อนุสรณ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
จ านวน  3  ต าแหน่ง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรจ้ำง 
        1.1 พนักงำนทั่วไป   จ ำนวน  2  อัตรำ 
 1.1.1 ขอบข่ำยงำนที่จะปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีงาม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงาน
อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          1.1.2  ค่ำตอบแทน   
               - ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพนักงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน  7,000  บาท/เดือน 
        1.2 เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์   จ ำนวน  1  อัตรำ 
 1.2.1 ขอบข่ำยงำนที่จะปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานดูแลให้บริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ ์ซ่อม ติดตั้ง บ ารุงระบบไฟฟ้า แสง เสียง และกิจกรรม
พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีดีงาม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          1.2.2  ค่ำตอบแทน   
               - เจ้าหน้าที่โสตทศันูปกรณ์        อัตราค่าตอบแทน  7,700  บาท/เดือน 
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเลือกสรร 

2.1 พนักงานทั่วไป  เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี มีความรู้ ความขยัน เสียสละในการ 
ท างาน ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

2.2 เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.สาขา 
ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์  มีความรู้ ความขยัน เสียสละ ในการท างาน  

      - กรณีไมมี่วุฒิการศึกษา ปวช. ต้องมีประสบการณ์ในการเดินสาย-ติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ        
 2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบ 32 ประการ เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่
รับผิดชอบ  ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ 
หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 2.5 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
 2.6 เพศชายต้องพ้นพันธะทางการทหาร 
 2.7 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจ าคุก เว้นแต่กระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ 
 2.8 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ  หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
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3. กำรรับสมัคร 
          3.1 วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
               ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร
กาญจนาภิเษก หรือห้องกลุ่มบริหารทั่วไป อาคารเพทาย  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ต าบลท่าโรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่ วันที่ 16-28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 -15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
          3.2 เอกสาร  หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 3.2.1 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1” 1.5”  จ านวน  2  รูป    
                     3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  1  ฉบับ 
                     3.2.4 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน 
 3.2.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
                     3.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร 
          โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  
2560   ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ต าบลท่าโรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  โทร. 056-792132  
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
          ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (100  คะแนน)  โดยการสัมภาษณ์   
6. วัน  เวลำ  และสถำนที่สอบ 
         โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มบริหารงาน

บุคคล  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ต าบลท่าโรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   ตามตารางนี้ 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง คะแนน ห้องสอบ วิธีประเมิน 

30 พฤศจิกายน 2560     
เวลา09.00น-12.00 น. 
 

-ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพนักงาน
ทั่วไป 
-ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์  

100 
 

ส านักงานอ านวยการ 
อาคารกาญจนาภิเษก  
โรงเรียนนิยมศิลป์
อนุสรณ์   

สอบสัมภาษณ์ 

7. กำรประกำศผลกำรเลือกสรร 
        โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่  1 ธันวาคม 2560   
8. กำรจ้ำงและกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดสรร 
      โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จะให้ผู้ผ่านการเสือกสรรจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560   
โดยได้รับค่าตอบแทนตามข้อ 1.2  และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2560   

ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 

                                                                         (นายประทิน  เหลืองทอง) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


