ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------------------------------

ด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีความประสงค์จะดาเนินการ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 อัตรา จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อ ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ตาแหน่ง นักการภารโรงทั่วไป จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนๆ ละ ๙,๔๕๐ บาท
๑.๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1) เพศชาย/หญิง และเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 50 ปี
3) มีความรู้ไม่ต่าการศึกษาภาคบังคับ
4) มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6) ไม่เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
7) เป็นผู้มีความรู้ ความชานาญงานและประสบการณ์การในการทางาน
๒. กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
๓. สถานที่รับสมัคร
สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) ใบรับรองแพทย์
2) ใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษา ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร หรือ
ใบรับรองประสบการณ์ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร
3) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา จานวน 1 รูป
4) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
5) ใบรับรองประสบการณ์ทางาน หรือผ่านงาน (ถ้ามี)
๕. วันคัดเลือก
โรงเรี ย นนครสวรรค์ จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กในวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563 เป็ น ต้ น ไป
ณ สานักงานกลุม่ บริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
๖. การรับสมัคร
๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และ
บุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

๖.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ วไป และมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะสาหรั บต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บสมั ครจริงและให้ ยื่ นเอกสารที่ แสดงว่ าผู้ สมั ครเคยมี
ประสบการณ์ในตาแหน่งที่ตนเองสมัคร (ถ้ามี) ในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครผู้สมัครต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการบกพร่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิ การศึก ษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่สมั ครสอบ ซึ่ งจะทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี สิทธิ เข้ารับการ
เลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นอันยกเลิก โดยผู้สมัครจะเรียกร้องความเสียหายจากผู้ใดมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ และเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์
https://www.nssc.ac.th
๘. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
โรงเรี ย นนครสวรรค์ จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการประเมิ น สมรรถนะ และสั ม ภาษณ์
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยกาหนดให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ดังนี้
- ทดสอบและประเมินผลความเหมาะสมกับตาแหน่ง นักการภารโรง (๑๐๐ คะแนน)
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ และการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ของผู้ที่สอบได้ ตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรค์
๑๑. การจัดลาดับที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จะพิจารณาคะแนนรวม เรียงตามลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นลาดับแรก
๑๒. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามล าดั บ คะแนน ณ ส านั ก งาน
กลุ่มงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ และเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.nssc.ac.th
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
หากพ้นกาหนดนี้แล้วหรือการคัดเลือกใหม่ให้เป็นอันยกเลิก
๑๓. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่จะจ้างให้ปฏิบัติงานจะต้องทาสัญญาจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวกับ
โรงเรียนนครสวรรค์ ตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
(นางสาวจงกล เดชปั้น)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครสวรรค์

