ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
----------------------------------------------ดวยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๕(๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง

อัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

2. อัตราคาจาง

เดือนละ 9,000 บาท

3. ระยะเวลาการจาง

นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

4. ขอบขายภารกิจและหนาทีก่ ารปฏิบัติงาน
4.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ รวมทั้ง
ระบบ E-Office การทําลายเอกสาร
4.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
4.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการ
จัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
4.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
4.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหา
5.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูท ี่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.

-2 (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียกระทรวง
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
5.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
5. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ระหวางวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
6. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
6.1 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
6.2 รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย ไมเกิน 1 เดือน
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการสรรหา
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ http://www.npr.ac.th
8. วิธีการสรรหา
โรงเรียนจะดําเนินการสรรหา โดยการสอบคัดเลือกเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)
- ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
- การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
9.2.3 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)

-3 9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยได
กําหนดการคัดเลือก ดังนี้
วัน
6 พฤศจิกายน 2561

เวลา

วิชาที่สอบ

๐๙.๐๐ น. – 12.00 น ความรูความสามารถ
- ความสามารถในงานธุรการและงาน
สารบรรณ
- การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร
ความเหมาะสมกับตําแหนง
-ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
(สัมภาษณ)

คะแนนเต็ม
50

50

9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือเปนผูผานการสรรหา จะตองผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความ
เหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอยกวา
รอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับที่จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูคัดเลือกไดคะแนน
รวมเทากัน ใหผูที่คัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากได
คะแนนภาคความรูความสามารถเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยู
ลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
10. การประกาศผลการสรรหา
จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา โดยเรียงลําดับจากผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ
http://www.npr.ac.th
11. การจัดทําสัญญาจาง
โรงเรียนจะดําเนินการจัดทําสัญญาจางเมื่อไดรับแจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณแลว จนถึงวันที่
30 กันยายน 2562 โดยวิธกี ารจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเริ่มปฏิบัติงาน ณ วันที่จัดทําสัญญาจาง
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

หลักสูตรการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
................................................................................
1. ความรูความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)
- ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
- การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร
2. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
- พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)

วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ปฏิทินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน
...............................................................

25 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

26 – 31 ตุลาคม 2561

รับสมัครสอบคัดเลือก
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสรรหา

6 พฤศจิกายน 2561

สอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ

8 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา

วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

1.ผูส มัครจะตองกรอกใบสมัครดวยาย
มือ ของตนเอง และลงลายมือชื่อตอ
หนาเจาหนาทีร่ ับสมัคร
2.กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ
หลักฐานตางๆ ใหครบถวน ถูกตอง
และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผน
(เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกลื่น)

เลขที่สมัคร.............
ติดรูปถาย

ใบสมัครอัตราจางปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
สัญชาติ................................................เชื้อชาติ.............................................ศาสนา.............................................
2. เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)
2.1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร.......................................
วันบัตรหมดอายุ....................................................
2.2 บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ถามี) ...............................................เลขที่........................................
สังกัด...........................................วันออกบัตร.....................................บัตรหมดอายุ...................................
3. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...............หมูที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต…………………..………………จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.............................................
4. สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................สาขาวิชา...........................................................
สถาบันการศึกษา.................................................................เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................
มีความรูความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................
5. หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จํานวน...............แผน ประกอบดวย
 สําเนาสําเนาคุณวุฒิการศึกษา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาบัตรที่หนวยงานรัฐออกให (ถามี)
 สําเนาทะเบียนบาน
 ใบรับรองแพทย
 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)
 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  อื่น ๆ ถามี (ระบุ)……………………………………….
6. ขอสมัครเขารับการสรรหาเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
7. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแตวันที่จัดทําสัญญาจาง – 30 กันยายน 2562
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท
(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร
(.......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.....................................................

-2 เฉพาะเจาหนาที่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่นตาม
ประกาศแลว ปรากฏวา

( ) หลักฐานถูกตองครบถวน

( ) มีสิทธิ์สอบแขงขัน ( ) ไมมีสิทธิ์สอบแขงขัน

( ) ไมถูกตอง

เนื่องจาก…………………..……..……………………………
………………………………..……..……………………………

เนื่องจาก………………………………………….………………
………………………………………………………………………
(…………………………………………………….)
……………./……………………………/……………
เจาหนาที่รับสมัคร

(…………………………………………………….)
……………./……………………………/……………
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

