ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง
-----------------------------------ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโ ขทัย มีความประสงค์รับ สมัครบุ คคลเพื่อ คัดเลื อกเป็นนักการภารโรง จานวน ๑ อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่ว คราว ลงวัน ที่ ๒๘ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึ ง ประกาศรับ สมั ค รบุ ค คล เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น นั ก การภารโรง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑.ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตาแหน่ง นักการภารโรง จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าตอบแทน ๘,๖๙๐ บาท/เดือน
๑.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๑) ทาความสะอาดโรงเรียนตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
๒) บารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) เป็นเพศชายเท่านั้น
๒) มีวุฒิไม่ต่ากว่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓) มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๔) มีความสามารถในการเขียนหนังสือและสื่อสารได้

๒
๕) มีประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ
๖) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้ องธุรการ โรงเรียนอุดมดรุณี
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๓๐ น.เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
จานวน ๓ รูป
๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับตาแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมถ่าย
สาเนาจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
กรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓) บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนาจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น ๑ เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) หลักฐานอื่นๆเช่นใบสาคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนาจานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔. เงื่อนไขการจ้าง
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ใดๆจากโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้
๔.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓ สัญญาจ้างจัดทาเป็น รายปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างและปรับ เงินเดือนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา
๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย ๓๐ วัน
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๒ วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี
ตาแหน่ง
นักการภารโรง

กาหนดการสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิชาที่ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
๑๐๐

๓
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการและ www.ud.ac.th โรงเรียนอุดมดรุณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไปรายงานตั ว และไปท าสั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ งานบุ คคล ห้ อ งส านั ก งานผู้ อ านวยการโรงเรีย นอุ ด มดรุ ณี โดยเริ่ม ปฏิ บั ติง าน ในวั น ที่
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้ใน
ลาดับถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี

๔
กาหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง
โรงเรียนอุดมดรุณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
............................................................................
ประกาศรับสมัคร

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับสมัคร

๑๗ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทาสัญญาจ้าง

๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เริ่มปฏิบัติงาน

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

