ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอน
..............................................................................................................................................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย บุ รี รั ม ย์ ต าบลสตึ ก อ าเภอสตึ ก จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมอบ
อ านาจให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การท าสั ญ ญาจ้ า ง การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้าง การบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง การบังคับบัญชา มอบหมาย
งาน การรั ก ษาวิ นั ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย และการอนุ ญ าตการลา ของลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในสถานศึ ก ษา
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอน หญิง
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 1. ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอนได้
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในความดูแลของตน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 15,000 บาท
ระยะเวลาในการจ้าง
ทดลองงานโดยได้รับค่าตอบแทน
ทาสัญญาจ้างวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 – 30 เดือนกันยายน
พ.ศ.2563 (ต่อสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. สัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
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๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
๗. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เพศหญิง
๒. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
๔. สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง
๕. สามารถพักอาศัยอยู่กับนักเรียนประจาได้
๖. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 - 16 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2563 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
( นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณี ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วยและหากเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับการทาสัญญาจ้างในวันทาสัญญาจริงและจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนจากโรงพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
มายื่นด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียม
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3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
(2) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลัก ฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เว็บไซต์โรงเรียน www.pccbr.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกตามที่โรงเรียนกาหนด โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑8 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี

เวลา

สมรรถนะ

๑8 กันยายน ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรอบรู้ พลวัตโลกปัจจุบัน
- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
๑๐.๑๐-๑๑.๑๐ น. ภาค ข ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติและข้อมูลของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
- จิตวิทยาของนักเรียน
- กฎระเบียบแนวปฏิบัติของหอพัก

คะแนน
๕๐
คะแนน

๕๐ ทดสอบ
คะแนน ข้อเขียน

ภาค ค สัมภาษณ์
๕๐
๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป
- ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คะแนน
ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
รวมทั้งสิ้น

วิธีการ
ประเมิน
ทดสอบ
ข้อเขียน

สอบ
สัมภาษณ์

๑๕๐ คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอนจะต้องได้
คะแนนการประเมินสมรรถนะสูงสุด
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7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อให้การดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจา
หอพักนอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลักษณะการ
คัดเลือกแบบคุณธรรม จึงกาหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบดังนี้
7.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันทั่วไป คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
7.2 ผู้เข้าสอบต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สูบบุหรี่หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
ขณะอยู่ในห้องสอบหรือดาเนินการสอบ
7.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ สอบ
7.4 ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทาง
ราชการออกให้เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าห้องสอบหรือในการตรวจสอบหากผู้ใดไม่มีเอกสารที่กาหนดเจ้าหน้าที่ควบคุม
ห้องสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนน
สอบจากมากไปหาน้อยโดยเรียงลาดับคะแนนรวมจากสูงลงมา ในกรณีที่สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนน
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก และภาค ข คือ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับตาแหน่ง) มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้จัดลาดับที่ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นลาดับที่สูงกว่า
ภายในวันที่ ๑8 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑8.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์ ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เว็บไซต์โรงเรียน www.pccbr.ac.th
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ตามจานวนอัตรา ที่ประกาศรับสมัครการจัดจ้างในโอกาสต่อได้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและอยู่ในลาดับที่ที่จะทาสัญญาจ้าง จะต้องมาทาสัญญาจ้างใน วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๓
ทีห่ ้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
หากเกินระยะเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิไม่ประสงค์จะทาสัญญาจ้าง และจะทาการเรียกผู้ที่อยู่ลาดับถัดไปมา
รายงานตัวตามลาดับ กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ รุ่งแสง)
ผู้อานวยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

5
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจาหอพักนอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)
ขั้นตอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
ดาเนินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกทาสัญญาจ้าง

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
๓ กันยายน ๒๕๖๓
๘ – ๑6 กันยายน ๒๕๖๓
๑7 กันยายน ๒๕๖๓
๑8 กันยายน ๒๕๖๓
๑8กันยายน ๒๕๖๓
21 กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ดาเนินการ
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทงี่ านบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เบอร์โทร ๐๔๔-๑๑๙๗๕๘ ต่อ 110
๐๘๘-๕๙๔๗๕๗๗ ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๐๙๓-๔๕๖๖๖๕๗ นางรพีพร ตะเคียนราม หัวหน้างานบุคคล
๐๘๔-๗๒๖๗๐๗๙ นางสาววาสนา สดไธสง เจ้าหน้าทีง่ านบุคคล

