ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง แม่บ้านทาความสะอาด
...........................................................................................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่บ้านทาความสะอาด
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอานาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมอบอานาจให้ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เกี่ยวกับการทาสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญา
จ้าง การบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง การบังคับบัญชา มอบหมายงาน การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการ
อนุ ญ าตการลาของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ในสถานศึ ก ษาให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ราชการแทนเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่บ้านทา
ความสะอาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
แม่บ้านทาความสะอาด จานวน 1 อัตรา
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ทาความสะอาดอาคารหอประชุม โรงยิมฯและบริเวณรับผิดชอบ
(2) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ระยะเวลาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2561
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ

(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็น โทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เพศหญิง
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
(4) สามารถทางานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง
(5) มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 -14 กุมภาพันธ์ 2561
(ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
6 เดือน ( นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
(2) หนังสือรับรองจากผู้นาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน รับรองการเป็นสมาชิกในภูมิลาเนาตาม
ทะเบียนบ้านและรับรองความประพฤติและอื่นๆ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณี ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญการ
สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วยและหากเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรและอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับการทาสัญญาจ้างในวันทาสัญญาจริงและจะต้องนาใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐและแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 17.00 น.) ณ ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์ และทาง www.pccbr.ac.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน 100 คะแนน ดังนี้
วัน – เวลา
15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.30 เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

รวม

คะแนน
100

100

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะสูงสุด
7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าแข่งขัน
เพื่อให้การดาเนินการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่บ้านทาความสะอาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลักษณะการเลือกสรรแบบคุณธรรม
จึงกาหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบดังนี้
7.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันทั่วไป คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
7.2 ผู้เข้าสอบต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สูบบุหรี่หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
ขณะในห้องสอบหรือดาเนินการสอบ
7.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ สอบ
7.4 ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าห้องสอบหรือในการตรวจสอบ หากผู้ใดไม่มีเอกสารที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ควบคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ณ โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.

9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ตามจานวนอัตรา ที่ประกาศรับสมัครการจัดจ้างในโอกาสต่อไป
ผู้ได้รับการเลือกสรรและอยู่ในลาดับที่ที่จะทาสัญญาจ้าง จะต้องมาทาสัญญาจ้างในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. หากเกินระยะ
เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะทาสัญญาจ้าง และจะทาการเรียกผู้ที่อยู่ลาดับถัดไปมารายงานตัวตามลาดับ
กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นายทินกร อินโท่โล่)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

กาหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่บ้านทาความสะอาดหอประชุม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม. 32
........................................................................................................................................................
รับสมัครคัดเลือก

วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 17.00 น.)

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 17.00 น.)

รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

