
 

  
 

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ครั้งที ่๖/๒๕๕๗ 

------------------------------------- 
                ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือก 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  โดยวิธีจ่ายค่าจ้างรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑. รายละเอียดการจ้าง  
         ช่ือตําแหน่ง                    พนักงานขับรถยนต์      จํานวน  ๑  อัตรา  
         ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ     สําหรับปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และงานอ่ืนๆ ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย 
         อัตราค่าจ้าง                    ๗,๐๐๐.- บาท/เดือน  
         ระยะเวลาจ้าง                  ต้ังแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  
๒. คุณสมบัติทั่วไป 
         ๒.๑ มสีัญชาติไทย 
         ๒.๒ มสีุขภาพร่างกายแข็งแรง ครบถ้วนสมบูรณ ์ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)  
มีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
         ๒.๓ เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕ – ๕๕ ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่าไม่ตํ่า
กว่าน้ี  
         ๒.๔ เข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว  
         ๒.๕ มใีบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
         ๒.๖ ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาท หรือในความผิดลหุโทษ  
         ๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ  
         ๒.๘ รูจ้ักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี  
         ๒.๙ มคีวามรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เก่ียวกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่าง
ดี  
         ๒.๑๐ มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง 
การดูแลบํารุงรักษาและสามารถขับรถเกียรอ์อโต้ได้  
         ๒.๑๑ การแต่งกาย ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนด  
         ๒.๑๒ พนักงานขับรถยนต์จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และรับผิดชอบรถยนต์  
คันที่ตนเองใช้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการทุกวัน  
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         ๒.๑๓ พนักงานขับรถจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ที่  
อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทุกกรณี  
         ๒.๑๔ พนักงานขับรถต้องมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  
จะคิดค่าจ้างเพ่ิมให ้ไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
๓. การรับสมัคร  
         ๓.๑ ผูส้นใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ติดต่อขอและย่ืน
ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ต้ังแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ที่ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ถนนวารีราชเดช  ตําบลกุดชุม 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และสามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของโรงเรียน www.Schoolkc.ac.th หรือ
สอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕- ๗๘๙๑๐๑  โดยไม่เว้นในวันหยุดราชการ  
         ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
              ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ที่เห็นหน้าผู้สมัครอยา่งชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ น้ิว 
ซึ่งถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป และลงชื่อกํากับหลังรูปถ่าย  
              ๓.๒.๒ วุฒิการศึกษา/ใบประกาศนียบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา   จํานวน ๑ ฉบับ  
              ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                   จํานวน ๑ ฉบับ  
              ๓.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน                                                จํานวน  ๑ ฉบับ  
              ๓.๒.๕ สําเนาใบขับขี่                                                        จํานวน ๑ ฉบับ  
              ๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไมแ่สดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามได้แก่  
โรคเรื้อนในระยะติดต่อ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติด  
ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ  
จานวน ๑  ฉบับ  
              ๓.๒.๗ สําเนาหนังสือการเข้ารับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร  
              ๓.๒.๘ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  
         ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย  
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  
            โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศกําหนด วัน เวลา 
สถานที ่และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบ ณ  บอร์ดหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ณ โรงเรียน
กุดชุมวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ถนนวารีราชเดช ตําบลกุดชุม  อําเภอกุดชุม 
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา  ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือทางเว็บไซต์ www.schoolkc.ac.th 
และเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล www.kutchum.wordpress.com  โทร ๐๔๕- ๗๘๙๑๐๑  
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๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
           หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค 
          ๕.๑  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง วิชาเฉพาะเก่ียวกับกฎหมายจราจรทางบก   ๕๐  คะแนน 
          ๕.๒  ภาคปฏิบัติ (การขับรถยนต์ตู้ รถยนต์ ๖  ลอ้  รถยนต์ Chevrolet เกียร์ออโต้)          ๕๐  คะแนน 
          ๕.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  สอบสัมภาษณ์                                             ๕๐  คะแนน 
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และการทดภาคปฏิบัติ ในการ
ขับรถยนต์ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน  
          การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของ
ผู้สมัคร พิจารณาความรู้ความสามารถในด้านการขับรถยนต์ และพิจารณา ความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ เช่น การตรง
เวลา ความรับผิดชอบ อุปนิสัย  อารมณ์  มนุษยสัมพันธ์ จิตสํานึกในการให้บริการ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน  ความเห็นที่มีต่องานโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนๆ 
๖.วัน เวลา สถานที่ วิธีดําเนินการสอบแข่งขั้น 
          โรงเรยีนกุดชุมวิทยาคม จะดําเนินการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และภาคปฏิบัติ ดังน้ี 
          - สอบข้อเขียน วิชากฎหมายจราจรทางบก  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
          - สอบสัมภาษณ์                                 เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑ . ๐๐ น.  
          - สอบภาคปฏิบัติ ขับรถยนต์ตู้/รถยนต์ ๖ ล้อ และ รถ Chevrolet เกียร์ออโต้ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                   
๖. เกณฑ์การตัดสิน  
         ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
รวมทั้ง ๓ ภาค ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
๗. การประกาศผลสอบแข่งขันและขึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ 
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลําดับผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
สมรรถนะตามลําดับที่จากผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้ท้ี่ได้คะแนน
วิชากฎหมาจราจรทางบก เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผูท้ี่ได้คะแนนภาคปฏิบัติเป็นลําดับที่
สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผูท้ี่ได้คะแนนสัมภาษณ์ เป็นผู้ได้ลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้
หมายเลขประจําตัวสอบของผู้สมัครก่อน เป็นลําดับที่สูงกว่า ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือ ทางเว็บไซต์ www.schoolkc.ac.th  เว็บไซต์กลุ่มบริหารงาน
บุคคล www.kutchum.wordpress.com  และจะขึ้นบัญชีสอบถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นับแต่วันที่ประกาศ
รายช่ือผู้สอบแขง่ขันได้ เว้นแต่มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันครั้งน้ีถือเป็นอันยกเลิก 
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๘. การจ้างเพ่ือปฏิบัติหน้าที ่ 
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะสั่งจ้าง และแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ ตามลาํดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ โดยสั่งจ้างผู้ที่ได้ในลําดับที่ ๑  ก่อน  เว้นแต่ผู้ที่สอบได้ 
ลําดับที่ ๑  สละสิทธ์ิ จะสั่งจ้างผู้ที่ได้ลําดับต่อไป หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามที่
กําหนด โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อาจถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
         ใหผู้้ที่สอบแข่งขันได้มาสัญญาจ้างในวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  
หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  การทําสญัญาจ้าง โรงเรียนจะเริ่มจ้างต้ังแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗   
ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ เป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างไมม่ีสิทธิเรียกร้องใดๆ 
 

         จึงประกาศมาเพ่ือแจ้งให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน  
 

                              ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
                                              
                                         (ลงช่ือ)            
                                                  (นายไตรสรณ์   สุวพงษ์)  
                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  
 


