ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
........................................................................
ด้วย โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จะดาเนินการ
คัด เลื อกบุ ค คลเพื่ อเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวปฏิ บัติ งานธุ รการโรงเรีย น อาศั ยอ านาจตามค าสั่ ง ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อานาจเกี่ย วกับ ลู กจ้ างชั่ว คราว จึ งประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลื อกเป็นลู กจ้างชั่ว คราวปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ งเจ้ าหน้าที่ ธุร การโรงเรี ยน โรงเรีย นเขาชะเมาวิทยา โดยใช้เงินรายได้ส ถานศึกษา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้ง ระบบ E-Office
2.2 งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการ
จัดทา รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน
หน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาทโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา)
และถ้าหากมีความสามารถประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมต่างๆจะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000. บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.๐0 น. ใน
วันเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริงและสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
- สาเนาใบสาคัญการสมรส
- สาเนาใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ

ใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลัง พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และที่เว็บไซต์ http://www.khaochamaowittaya.ac.th/
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนจะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียนโดย
9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน) โดย(ภาคปฏิบัติ)ประเมินจาก
ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พัสดุ การเงินและอื่นๆ
9.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์(10 คะแนน)
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจารณาจากเจตคติอุดมการณ์(10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน / เดือน / ปี
การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

เวลา
วันศุกร์ที่ 1๒ มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคปฏิบัติ)
ภาค ข สอบสัมภาษณ์
- ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ

50
50

11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงลาดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามลาดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่สูงกว่า ได้
ลาดับทีด่ ีกว่าก่อน

12. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ 1๓ มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเขาชะเมา
วิทยา และที่เว็บไซต์ http://www.khaochamaowittaya.ac.th/
13. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรี ย นจะท าสั ญ ญาจ้ า งกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวโดยใช้ เ งิ น รายได้
สถานศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.256๔
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด ในประกาศรับสมัครจะ
ไม่พิจารณาตกลงทาสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายมนตรี คนเล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วันที่ 5 มิถุนายน 2563)
***************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2563
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563

