ประกาศโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่พยาบาล
............................................................
ด้วยโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยลูกจ้างชัว่ คราว พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริ หารลูกจ้างชัว่ คราว เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรลูกจ้างชัว่ คราว การจัดกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชัว่ คราว ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626 /2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.ชื่ อตำแหน่ ง กลุ่มงำน ทีเ่ ปิ ดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำทีพ่ ยำบำล ค่ ำตอบแทน เดือนละ 6,500 บำท จำนวน 1 อัตรำ
1.1 มีความรู ้ความสามารถด้านการบริ บาล
1.2 มีความรู ้ความสามารถด้านปฐมพยาบาล
ระยะเวลำกำรจ้ ำง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง
ขอบข่ ำยงำนทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ
1) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้กบั นักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยน
2) ปฏิบตั ิงานบริ หารงานพยาบาลของสถานศึกษา
3) ประสานความร่ วมมือกับครู และบุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อร่ วมกันพัฒนาโรงเรี ยนตามศักยภาพ
4) ประสานความร่ วมมือกับโรงพยาบาลอาเภอปทุมรัตต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป (หมวด 1 ข้ อ 8 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ถึงวันสมัคร
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานราชการ หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะ
(1) สำหรับตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำทีพ่ ยำบำล ได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรด้านการบริ บาล หรื อ
วุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการสาธารณสุ ข การปฐมพยาล การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเบื้องต้น หรื อ มีวฒ
ุ ิการศึกษาตั้งแต่
ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ด้านสุ ขศึกษา ขึ้นไป
3. กำรรับสมัคร
ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัคร ยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองหรื อติดต่อสอบถามที่ ห้องสานักงานฝ่ ายบริ หาร
งานบุคคล โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม ตั้งแต่ วันที่ 22 -24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารหลักฐาน
ในการสมัคร ดังนี้
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รู ป
3.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรื อสาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่า
เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรื อวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
และตรงกับตาแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจก่อนวันปิ ดรับสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั

5. กำรประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ำรับประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.
6. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบและประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ
ในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็ นต้นไป ตามประกาศแนบท้าย
7. วัน เวลำ และสถำนทีเ่ ข้ ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
7.1 วัน และเวลำในกำรสอบ
วัน เดือน ปี
เวลำ
สมรรถนะ

26 มิ.ย. 63 09.00 – 12.00

-ทดสอบควำมสำมำรถโดยกำรสั มภำษณ์
และปฏิบัติ

คะแนนเต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

100 คะแนน

สั มภำษณ์
และปฏิบัติ

7.2 สถานที่ทดสอบ ที่โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
8. เกณฑ์ กำรตัดสิ น
ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้รับการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับผูท้ ี่ได้คะแนน
รวมสู งสุ ดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ก็ให้ผทู ้ ี่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อน เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
ลาดับที่ที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลาดับคะแนนที่ได้
9. กำรประกำศรำยชื่ อ และกำรขึน้ บัญชี รำยชื่ อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบจะเรี ยงตามลาดับคะแนนที่ได้
จากผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ ในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
เป็ นต้นไป ณ สานักงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

10. กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
10.1 ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกแต่ละกลุ่มสาขาที่จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามจานวน
อัตราว่างที่ประกาศไปรายงานตัว ตามลาดับที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 9.30 น. หากผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
ถือว่าผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
10.2 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

( นายวิคิด ทินบุตร )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปฏิทนิ กำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกเป็ นเจ้ ำหน้ ำทีพ่ ยำบำล
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.
26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- เวลา 9.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 9.30 น.

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)
- ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ /ไม่มีสิทธิ
- ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัวแต่งตั้งและทาสัญญาจ้าง

กำรประเมินบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครู อตั รำจ้ ำง
โรงเรี ยนปทุมรัตต์ พทิ ยำคม
(แนบท้ ำยประกำศโรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยำคม ลงวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563)
...................................
สอบสั มภำษณ์และปฏิบัติ ( 100 คะแนน )
ประเมินคุณลักษณะบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จากประวัติส่วนตัว
ประวัติ การศึกษา บุคลิกภาพ ไหวพริ บ การมีปฏิสัมพันธ์ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และปฏิบตั ิ

