ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน)
........................................................
ด้วยโรงเรียนตะโหมด สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ มีควำมประสงค์จะ
ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรำ ดังนั้น
อำศัยควำมตำมหนังสือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙ /ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘
มีนำคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๒๙ /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม
๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบุคคล/ลูกจ้ำง
ชั่วครำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่อนำมัยโรงเรีย น จำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง เดือน
ละ ๘,๙๗0 บำท (มีประกันสังคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีสัญชำติไทย
๒.๒ เพศหญิง มีอำยุระหว่ำง ๒๒ – ๓๕ ปี
๒.๓ ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำย ทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือไม่เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง
๒ .๕ ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกำรกระทำผิดทำงอำญำ เว้นแต่ โทษที่
ได้กระทำผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๖ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก ให้ออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิส ำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ สำขำผู้ช่วยพยำบำล สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ หรือ สำขำ
ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่ำ
๓.๒ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
๓.๓ มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนพยำบำลเบื้องต้น
๓.๔ บุคลิกภำพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เสียสละ อดทน มีควำมซื่อสัตย์ และบริกำร
๓.๕ มีไหวพริบและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ มีเจตคติเชิงบวก และรักษำผลประโยชน์ให้กับ
โรงเรีย นและนักเรีย น
๓.๖ ช่วยงำนโรงเรียนนอกเวลำรำชกำร เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมหรืองำนอื่นตำมโอกำสด้วยควำมเต็มใจ
และเต็มกำลังควำมสำมำรถ

๔. ขอบข่ายงานและหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน
๔.๒ งำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร
ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ ติดต่อ
ขอรับใบสมัครและ สอบถำมรำยละเอียด ได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนตะโหมด
๕.๒ วัน เวลำ สถำนที่ รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนตะโหมด ระหว่ำงวันที่ ๒๒
มกรำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑ ในเวลำรำชกำร
๖. เอกสารการสมัคร
๖.๑ สำเนำวุฒิกำรศึกษำ และใบแสดงผลกำรศึกษำ
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนำบัตรประชำชน
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ รูป
๖.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๖ หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบผ่ำนงำน ใบเปลี่ยนชื่อ
ทั้งนี้เอกสำรทุกรำยกำรให้มีกำรรับรองควำมถูกต้องและมีต้นฉบับสำหรับตรวจสอบจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบว่ำสำเนำถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันเป็นผล
ให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมกำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรเป็นเท็จ
โรงเรีย นตะโหมด จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภำยหลังมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เรียงตำมลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนตะโหมด
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลือก
โรงเรีย นตะโหมดจะดำเนินกำรคัดเลือกโดยกำร
๘.๑ สอบข้อเขียน ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำขำวิชำ ในวันที่ ๓๐
มกรำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำนขรี โรงเรียนตะโหมด
๘.๑.๑ วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
คะแนน ๕๐ คะแนน
๘.๑.๒ วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำขำวิชำ
คะแนน ๕๐ คะแนน
๘.๑.๓ วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์
คะแนน ๕๐ คะแนน
๘.๒ สอบสัมภำษณ์ ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำน ในวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลำนขรี โรงเรียนตะโหมด
คะแนน ๕๐ คะแนน
๘.๓ เกณฑ์กำรผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ผู้เข้ำสอบจะต้องได้คะแนนสอบกำรสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวม
( ๘.๑ + ๘.๒ ) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๙. การจัดลาดับผลการคัดเลือก
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องผ่ำนคะแนนสอบตำมลำดับจำกมำกไปน้อย

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรีย นตะโหมดจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงเรียนตะโหมด
๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒
๑๒. การทาสัญญาจ้าง
๑๒.๑ จะทำสัญญำจ้ำงผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนด
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้ประกำศ
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของโรงเรียนตะโหมด เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำง จึงต้องเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกที่จะต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี
๑๒.๒ เมื่อถึงครึ่งปีและสิ้นปีงบประมำณ จะดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้วจึงจัดทำสัญญำต่อเนื่อง
๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบภำยหลัง พบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมกำหนด จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือ
ยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(นำยสมพงศ์ บุญชรัตน์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรีย นตะโหมด

กลุ่มบริหำรบุคคลโรงเรียนตะโหมด
โทรศัพท์/โทรสำร ๐๗๔ – ๖๙๕ ๓๙๒

ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
เรื่อง รับสมัครบุคคล ตาแหน่ง วิทยากรสอนอิสลามศึกษา
........................................................
ด้วยโรงเรียนตะโหมด สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ มีควำมประสงค์จะ
ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง วิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ จำนวน ๑ อัตรำ ดังนั้น
อำศัยควำมตำมหนังสือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘
มีนำคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๒๙ /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฏำคม
๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบุคคล/ลูกจ้ำง
ชั่วครำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง วิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ วิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ จำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง เดือน
ละ 9,140 บำท ( มีประกันสังคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นวิทยำกรสอนศำสนำศึกษำในสถำนศึกษำ และสอนภำษำมลำยู
๒.๒ มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี วิชำเอกอิสลำมศึกษำ ภำษำมลำยู หรือวุฒิอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีวุฒิกำรศึกษำทำงศำสนำอิสลำมไม่ต่ำกว่ำอิสลำมศึกษำตอนกลำงหรือ มุตะวัซซีฎำะฮ(ระดับ 7)
๒.๔ เป็นผู้มีใบประกอบวิชำชีพครู
๒.๕ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๕.๑ มีสัญชำติไทย
๒.๕.๒ มีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๕.๓ ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำย ทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๕.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง
๒.๕.๕ ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกำรกระทำผิดทำงอำญำ เว้นแต่ โทษที่
ได้กระทำผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๕.๖ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก ให้ออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือ
องค์กำร ระหว่ำงประเทศ
๒.๕.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ขอบข่ายงานและหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๓.๑ ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้สอนศำสนำอิสลำมและภำษำมลำยู
๓.๒ งำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร
ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๑ ติดต่อ
ขอรับใบสมัครและ สอบถำมรำยละเอียด ได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนตะโหมด
๔.๒ วัน เวลำ สถำนที่ รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหำรบุคคล โรงเรียนตะโหมด ระหว่ำงวันที่ ๑๘
มกรำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ ในเวลำรำชกำร
๕. เอกสารการสมัคร
๕.๑ สำเนำวุฒิกำรศึกษำ และใบแสดงผลกำรศึกษำ
จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สำเนำบัตรประชำชน
จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ รูป
๕.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบผ่ำนงำน ใบเปลี่ยนชื่อ
ทั้งนี้เอกสำรทุกรำยกำรให้มีกำรรับรองควำมถูกต้องและมีต้นฉบับสำหรับตรวจสอบจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบว่ำสำเนำถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันเป็นผล
ให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมกำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรเป็นเท็จ
โรงเรีย นตะโหมด จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภำยหลังมิได้
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เรียงตำมลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนตะโหมด
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลือก
โรงเรีย นตะโหมดจะดำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำน ในวันที่ ๒๓
มกรำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนตะโหมด
๘. การจัดลาดับผลการคัดเลือก
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องผ่ำนคะแนนสอบสัมภำษณ์ตำมลำดับจำกมำกไปน้อย
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรีย นตะโหมดจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนคัดเลือก ในวั นที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงเรียนตะโหมด
๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒
๑๑. การทาสัญญาจ้าง
๑๒.๑ จำทำสัญญำจ้ำงผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลำ
กำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้ประกำศรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือกของโรงเรียนตะโหมด เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำง จึงต้ องเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่
จะต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี
๑๒.๒ เมื่อถึงครึ่งและสิ้นปีงบประมำณ จะดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผ่ำนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนแล้วจึงจัดทำสัญญำต่อเนื่อง

๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบภำยพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมกำหนด จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือยกเลิกกำร
จ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(นำยสมพงศ์ บุญชรัตน์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรีย นตะโหมด
กลุ่มบริหำรบุคคลโรงเรียนตะโหมด
โทรศัพท์/โทรสำร ๐๗๔ – ๖๙๕ ๓๙๒

