ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
........................................................
ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทางานตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จาก
เงินนอกประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งและสำขำวิชำเอกที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา รับเงินอัตราค่าจ้างขั้น 7,670 บาท
1.1 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสานักงาน
(2) จัดเก็บเอกสารงานวิชาการ หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT ของกลุ่มบริหารวิชาการ
(4) งานการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
(4) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-22.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ วุฒิที่สูงขึ้นไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่เฉาะตาแหน่งดังกล่าว
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทกี่ ลุม่ บริหารงานบุคคล ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 25๖o เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่าย
ครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดง
ผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลราชการ (ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2549)
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อนามสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรกำรสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.25๖o ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
๖. วิธีกำรคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลตามกาหนดดังนี้
วันเดือนปี
รายการ
คะแนนเต็ม
๕o
๘ สิงหำคม 25๖o - ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
เวลำ o๙.oo น เป็น การปฏิบัติงาน
ต้นไป
- ความสามารถในการปฏิบัติงานและระสบการณ์
๕o

หมายเหตุ
ปฏิบัติ
สัมภาษณ์

7. เกณฑ์กำรตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. กำรประกำศผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖o
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารและทางเว็บไซด์ โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่ดีกว่า

-๓๙. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
(๑) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ ผู้ที่ได้คะแนนจากมากไป
น้อยและให้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างในวันที่ ๑o เดือนสิงหาคม ๒๕๖o
(๒) ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตราที่
๓o แห่งบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามประกาศรับสมัครจะไม่ได้รับการ
พิจารณาหรือถ้าเป็นผู้ได้รับการพิจารณาแล้วจะยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ
(๓) ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เมื่อพิจารณาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วจะขอ
ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าภายหลังไม่ได้
(๔) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลา ถ้าพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการทาสัญญาจ้าง
๑o. เงื่อนไขการสั่งจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น ๗,๖๗o บาท และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่
๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖o

(นางสุอาอรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัด สพม.12

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ดาเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์)

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้าง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

