ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง พนักงานสถานที่
--------------------------------ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่ง พนักงานสถานที่ ดังนั้น อาศัยคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พนักงานสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จานวน ๒ ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสถานที)่
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.1 ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิดสานักงาน
1.2 ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งบริเวณ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.3 จัดบริการอาหารว่าง อาหารระหว่างการประชุม
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖3
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
 มีสัญชาติไทย
 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
/ ไม่เป็นผู้.....
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตาม กฎหมายอื่น
 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2532
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสถานที่)
- เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทาความสะอาด
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช้ทาความสะอาด
- รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
- พูดจาสุภาพเรียบร้อย
- ทางานล่วงเวลาได้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 25๖3 ถึงวันที่ 8 กันยายน 25๖3 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาวุฒิการศึกษาตามที่กาหนด โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ภายในวันปิดรับสมัคร
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
/ 4.4 บัตรประจาตัว.....
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พร้อมสาเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
4.7 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.8 หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน หรือนายจ้างปัจจุบัน
มาแสดงด้วย (ถ้ามี)
4.9 ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 9 กันยายน 25๖3
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.nmm.ac.th หรือที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน ดังนี้
ตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานสถานที่)

วิชาการคัดเลือก
- ทดสอบปฏิบัติงานจริง
- สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

วิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ทดสอบปฏิบัติงานจริง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถและประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
7. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงานจริงใน
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 25๖3 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสถานที่)
จะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบแต่ละวิชา โดยจะเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด
ตามลาดับ
/ 9. การประกาศ.....
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จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนทั้ง 2 ภาคจากมากไปหาน้อย
หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า สาหรับการประกาศจะประกาศผลการ
คัดเลือกได้และจะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 ตาแหน่ง เมื่อได้บุคคลทาสัญญาจ้างแล้ว ให้ถือว่าประกาศผล
การคัดเลือกนี้เป็นอันสิ้นสุด
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ว่างลาดับที่ 1 ทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมา
ทาสัญญาจ้างและสัญญาค้าประกัน
10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 จะจ้างตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖3
ระหว่างการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
10.3 การจ้างตามข้อ 10.2 จะไม่ผูกพันการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
วิธีการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
11. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 กันยายน 25๖3 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
12. วันรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 14 กันยายน 25๖3 ตามเวลาของทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 25๖3
(นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปฏิทินดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานสถานที่)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม)
------------------------------------------------

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2563
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัครทีก่ ลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
- ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก

-------------------------------------------------------

