ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
--------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้าง/ระยะเวลาในการจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (จานวน 1 อัตรา)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 20 - 45 ปี เพศชาย
- ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- มีความซื่อสัตย์ สุภาพอ่อนน้อม
- ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
- ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
- ไม่เคยเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถ
ซ่อมบารุงเครื่องช่างได้
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตั้งแต่จันทร์ ถึง อาทิตย์
3.2 ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิด อาคารเรียน ห้องเรียนหรืออาคารประกอบ
3.3 ทาความสะอาดบริเวณสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ

3.4 ดูแลบริเวณโรงเรียน นอนเฝ้าตอนกลางคืน
3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ใบสุทธิ แบบ ปพ.6 ระเบียนแสดงผลการเรียน
จานวน 1 ฉบับ
5. วิธีการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ด้วยการทดสอบความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จริง (ภาคปฏิบัติ) และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบปฏิบัติงาน
จริง (50 คะแนน)
1) ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2) ทักษะความชานาญในการใช้เครื่องมือ
3) ความละเอียด ความประณีต
4) ความเรียบร้อย ความสวยงาม
5) การดูแล รักษาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
5.2 ทดสอบการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (50 คะแนน)
1) ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
2) ความรอบรู้สาหรับงานในหน้าที่
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4) เชาว์ปัญญาและการมีปฏิภาณไหวพริบ
5) อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติและอุดมการณ์
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบรับสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง จะดาเนินการคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.
2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 เป็นต้นไป

รายการ
1. ทดสอบความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จริง โดยการปฏิบัติ
2. ทดสอบการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์

คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวและประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
( นายอาพล โทอรัญ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5
นิ้ว

เขียนที่…………………………..…………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด.........................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดย
ได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรียบร้อย
แล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 1 รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
( ) หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี.....................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) เอกสารครบ
( ) เอกสารไม่ครบ.............................................
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
(.......................................................)
ความเห็นของผู้ตรวจคุณสมบัติ
( ) คุณสมบัติครบ

( ) คุณสมบัติไม่ครบ.............................................................
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.....................................................)

