ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงิ าน ตาแหน่งนักการภารโรง
………………………………………………………………
ด้วย โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2539 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย และอาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ก.ค.0527.6/31 ลงวันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2547 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการและอาศัยอานาจตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 26/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องการมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลตาม
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง ช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ออกเชื่อมได้ ช่างประปา การ
จัดสวน และสามารถซ่อมบารุงเครื่องช่างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. อัตราค่าจ้าง
- เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
3. หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
1. ใบสมัคร (รับได้ที่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
3. ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

4. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ระหว่าง
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ยกเว้น วันที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (วันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียน
ดอยเวียงผาพิทยา หมายเลขโทรศัพท์ 084-7418620 , 096-7514097 และเว็บไซต์ ของ สพป.ชร 2
6. วิธีการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินจาก
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. สอบสัมภาษณ์ หรือ ประเมินคุณลักษณะ
7. หลักสูตรการคัดเลือก
ก. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ หรือ ประเมินคุณลักษณะ (คะแนนเต็ม
50 คะแนน )
8. กาหนดวัน เวลา และตารางสอบ
สอบคัดเลือกวันที่ 12 กันยายน 2561
เวลา

วิชาที่สอบ

09.00 น. – 12.00 น. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ / ประเมินคุณลักษณะ )
13.00 เป็นต้นไป
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า
และสามารถออกเชื่อมได้ (สอบภาคปฏิบัติ)
รวม

คะแนนเต็ม

หมาย
เหตุ

50
50
100

9. เกณฑ์การตัดสิน
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง สุดลงมาตามลาดับโดยจะต้องได้
คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 คะแนน และคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 กรณีคะแนนเท่ากัน
ให้พิจารณาจัดลาดับดังนี้
- คะแนนรวมเท่ากัน ให้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า
- คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
- ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีหมายเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า (หมายเลข
ประจาตัวสอบจะให้ตามลาดับที่สมัคร)

10. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนดอยเวียงผา
พิทยา หมายเลขโทรศัพท์ 096-7514097 และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 มาทาสัญญาจ้างพร้อม
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายพิษณุกร แก้วนาค)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ปฏิทินการรับสมัครนักการภารโรง โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
ประกาศการรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี
27 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561 – 6 กันยายน 2561
6 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561

หมายเหตุ

