ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรรี มั ย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนง พนักงานโรเนียวเอกสาร
..............................................................................................................................................................................
ดวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง ตําแหนง พนักงานโรเนียวเอกสาร ฉะนัน้
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรือ่ งมอบอํานาจปฏิบตั ริ าชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 44/2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546 โดยมอบอํานาจเกีย่ วกับการสัง่ จาง เลิกจาง การลาของลูกจางชัว่ คราวในสถานศึกษาใหผอู าํ นวยการ
สถานศึกษาปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่
คัดเลือกเปนลูกจางชัว่ คราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงลูกจางชัว่ คราวรายเดือน จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงพนักงานโรเนียวเอกสาร
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง เดือนละ 7,000 บาท
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
(1) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ระยะเวลาในการจาง วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัตทิ ว่ั ไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุ 2
5 - 45 ปขน้ึ ไป
(3) ไมเปนผูม กี ายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ
(4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี เรียบรอย อดทน ใฝศกึ ษาพัฒนาความรูค วามสามารถ
(2) สามารถทํางานไดตามระยะเวลาในการจาง
(3) มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
(4) ถามีประสบการณดา นการโรเนียวเอกสารจะไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ
(5) ไมเคยตองโทษหรือมีสวนเกี่ยวของกับคดีอาญาและยาเสพติดใหโทษทุกชนิด
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานบุคคล โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในระหวางวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 9 มิถุนายน 2560 ไมเวน
วันหยุดราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 × 1.5 นิว้ โดยถายไมเกิน
6 เดือน ( นับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย ) และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ กรณี ชือ่ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน เชน ใบสําคัญ
การสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ - นามสกุล อยางละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองความประพฤติออกใหโดยผูน าํ ทองถิน่ กํานัน ผูใ หญบา น หรือขาราชการระดับ 5
ขึน้ ไป พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรทีท่ างราชการออกให
ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
และหากเปนผูผ า นการคัดเลือกและอยูในลําดับที่ ที่จะไดรับการทําสัญญาจาง ในวันทําสัญญาจริงตองนําใบรับรอง
แพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาตองไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
มายื่นดวย

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพื่อ คัดเลือก
เปนลูกจางชัว่ คราวรายเดือน ตําแหนงพนักงานโรเนียวเอกสาร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.
ณ หองกลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ รวมคะแนน 100 คะแนน ดังนี้
วัน – เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เวลา 09.30 น. เปนตนไป - ดานความเหมาะสมกับตําแหนง
(บุคลิกภาพ วิสยั ทัศนตอ วิชาชีพ และประสบการณในการทํางาน)
รวม
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการ

คะแนน
100
100

คัดเลือกจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะสูงสุด

7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผูเขาแขงขัน
เพือ่ ใหการดําเนินการสอบบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนลูกจางชัว่ คราวรายเดือนตําแหนง พนักงานโรเนียวเอกสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย เปนไปดวยความเรียบรอยตามลักษณะการคัดเลือกแบบคุณธรรม
จึงกําหนดระเบียบ และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการสอบของผูเ ขาสอบดังนี้
7.1 ผูเขาสอบตองแตงกายเรียบรอยตามประเพณีนิยมที ยอมรับกันทั่วไป สุภาพสตรีสวมเสือ้ กระโปรง
สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปกและกางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมถุง
เทาและรองเทาหุมสน
7.2 ผูเ ขาสอบตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมสบู บุหรีห่ รือกระทําการอืน่ ใดอันเปนการรบกวนผูอ น่ื
ขณะอยูใ นหองสอบหรือดําเนินการสอบ
7.3 เปนหนาทีข่ องผูเ ขาสอบทีจ่ ะตองทราบวัน เวลา สถานที่ สอบ
8. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก ณ หองกลุมงาน
บริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับทีต่ ามจํานวนอัตรา ทีป่ ระกาศรับสมัครการจัดจางในโอกาสตอไป
ผูไดรับการคัดเลือกและอยูในลําดับที่ที่จะทําสัญญาจาง จะตองทําสัญญาจางภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ หองกลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
ประกาศ

ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายศักดิ์ รุงแสง)
ผูอํานวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
(โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค)

กําหนดการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนง พนักงานโรเนียวเอกสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สพม. 32
........................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่

3 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วันที่

9 มิถุนายน 2560 (เวลา 17.00 น.)

สอบสัมภาษณ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 (เวลา 17.00 น.)

รายงานตัวและทําสัญญาจาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

