ประกาศโรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ น เจ้าหน้าที่หอ้ งพยาบาล
.......................
ด้วย โรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ น เจ้าหน้าที่หอ้ งบริ การพยาบาล
จานวน 1 อัตรา โรงเรี ยนจึงจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ณ ห้องพยาบาล อาศัย
ความตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ศธ.04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547
และคาสัง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่ องการมอบอานาจ
ปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว หลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารงานบุคคล
:ลูกจ้างชัว่ คราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน จานวน 1 ตาแหน่ ง
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งพยาบาล
ขอบข่ ายงานที่จะให้ ปฏิบัติ
(1) ปฏิบตั ิหน้าที ณ ห้องพยาบาลให้การบริ การกับ คณะครู และนักเรี ยน
(2) การจัดและดูแลให้หอ้ งพยาบาลน่าอยูแ่ ละมีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ
(3) การประสานงานกับผูป้ กครองและนักเรี ยน ในการเบิกจ่ายประกันชีวิตภายในโรงเรี ยน
(4) การจัดทาข้อมูลและตรวจสอบตามต้องการของเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอกับความต้องการ
(5) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
2.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2.1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อ จิต
ฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรื อน
2.1.5 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ
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2.1.8 ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของ ส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างราชการส่ วนท้องถิ่น
2.1.9 ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ
พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น และ
จะต้องนาใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
- เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกสุ ขศึกษา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรื อ เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่หอ้ งพยาบาล อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่สาเร็ จ
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครให้ย่นื ใบสมัครทาง
saipanyarangsit @gmail.com หรื อ ส่ งใบสมัครได้ทางโทรสาร
02-536-3422 หรื อมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายงบประมาณและบุคคล โรงเรี ยน สายปัญญารังสิ ต อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ตั้งแต่วนั ที5่ เมษายน 2561ถึง 1 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30 -16.30 น.(โดยเว้นวันหยุดราชการ) และสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท08-536-3544
ี่
# 209 หรื อ นางสาวศิริกานต์ โภคะสุ วรรณ เบอร์โทรศัพท์ 091-406-5834
3.2 หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้ อมใบสมัคร (ต้องมีตวั จริ งพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ ) ดังนี้
3.2.1 เอกสาร หนังสื อรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ต้องได้รับอนุมตั ิก่อนวันที่
เปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย)
3.2.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผูส้ มัคร
3.2.3 บัตรประจาตัวประชาชน
3.2.4 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (ถ้ามี)
3.2.5 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สมแว่นตาดา ขนาด x2
1.5นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รู ป
3.2.6 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐฉบับจริ ง ซึ่ งออกไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่า
ไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
3.2.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานในวันสมัคร ( สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับด้วย )
3.3 เงือ่ นไขในการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผู ้
มีคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน
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4. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งตามที่โรงเรี ยนกาหนด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. สัมภาษณ์ และประเมินประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตามสาขาวิชาเอก
100
รวมคะแนน

100

5. เกณฑ์ การตัดสิ น
การตัดสิ นถือเป็ นเด็ดขาด จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้ ผูท้ ี่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสัมภาษณ์ ตาม
หลักเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสูงสุ ดลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผผู ้ า่ นการคัดเลือกได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูจากประสบการณ์ทางาน
6. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนน
ณ โรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต และทางเว็บไซต์ www.spr.ac.th ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ้ นผลไปเมื่อการสอบคัดเลือกครบ 1 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี หรื อนับแต่ วัน ประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
7. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างในวันที่
15 พฤษภาคม 2561 และเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ ณ วันที่ทาสัญญาจ้าง
ตามที่โรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ตกาหนด ณ ห้องธุรการ โรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

(นายวีรพงค์ ประดิษฐ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสายปัญญารังสิ ต

