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ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
----------------------ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยตามความหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
ให้ผู้อานวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกและดาเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งรับสมัคร
1.1 เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องเรียน MEP จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
1.3 เจ้าหน้าที่การเงินและแผนงาน จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,300 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ
(1) เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
(2) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
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(3) มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Words, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Adobe Photoshop มีความสามารถในการทามัลติมีเดีย ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน
2.2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องเรียน MEP
(1) เพศหญิง
(2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่ระบุวิชาเอก
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Words, Microsoft Excel,
Photoshop, Social Network
(4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
2.2.3 เจ้าหน้าที่การเงินและแผนงาน
(1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่ระบุวิชาเอก
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Words, Microsoft Excel, Photoshop
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 1
อาคาร 2
4. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน
1 รูป
4.2 สาเนาคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในก่อนวันรับสมัคร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัครเป็นภาษาไทย ฉบับสาเนา
(รับรองสาเนา) 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาเนาการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองผ่านงาน อย่างละ 1 ฉบับ
(ถ้ามี)
กาหนดการ
วันและเวลา
26–30 ธันวาคม 2559
เวลา 8.30-16.30 น.

รายการ
รับสมัคร

4 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

5 มกราคม 2560

ทดสอบความเหมาะสมในตาแหน่ง

สถานที่
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร2 โรงเรียน
วิทยานุกูลนารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่โทรศัพท์หมายเลข 056-711454
ป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องกุหลาบ ชั้น 1 อาคาร 2
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เวลา 9.00 – 12.00 น.
6 มกราคม 2560
9 มกราคม 2559
เวลา 9.00 – 12.00 น.

โดยการทดสอบข้อเขียน
สอบการปฏิบัติและสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบ
ทาสัญญา
ระยะเวลาจ้าง (มกราคม2560มีนาคม 2560)

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ถ้าไม่มาทาสัญญา
ตามวัน เวลากาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร
พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
6. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
6.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า และอยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า
6.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 6.1 โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(นายอธิภัทร พรชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

