ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน)
---------------ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ลูกจ้ างชั่ว คราว (ทดแทน) เพื่อปฏิบั ติห น้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ งลู กจ้ างชั่ว คราว จานวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
๑. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
จานวน 1 อัตรา
๒. ช่างไฟฟ้า
จานวน ๑ อัตรา
๑. หลักฐานในการสมัคร
๑.1 ใบแสดงผลการเรียน
๑.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสาร จานวน 1 ชุด
๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสาร จานวน 1 ชุด
๑.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน ๒ รูป
๑.๕ ใบรับรองแพทย์
๒. กาหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – 14 สิงหาคม 25๖๓
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๓. กาหนดวันทาการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ณ ห้องวิทยบริการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๑9 สิงหาคม 25๖๓ เวลา 09.00 น. ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์
5. รายงานตัว
วันที่ ๑9 สิงหาคม 25๖๓ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (เวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 02 – ๐๓๔๙๗๕๕ ต่อ ๙๑๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
7. วันเริ่มปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 25๖๓ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25๖๔
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 25๖๓
(นางสุมนา ธิกุลวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
อัตราเงินเดือน
จานวนที่ต้ องการ

: ๑๕,000 บาท / เดือน
:
1 อัตรา

1. คุณ สมบัติและหน้าที่ความรั บผิดชอบ
คุณ สมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป
๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา
๓. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Excel , PowerPoint , Adobe
Photoshop
๔. สามารถพิมพ์ดีด และ ใช้งาน Internet ได้
๕. มีบุ คลิ กดี คล่ องแคล่ว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้
๖. มีป ระสบการณ์และความสามารถในการทางานดูแลนักเรียน
๗. มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีมนุษยสั มพันธ์ เขียนหนังสื อได้เรียบร้อย เหมาะสม
๘. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจาตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
๒. หน้าที่และความรับผิด ชอบ
1. ส่งเสริ มสนั บสนุ น การดาเนินงานของสถานศึกษาในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
2. ติดตาม ดูแล สอดส่องและอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ประพฤติตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา
3. ส่งมอบนักเรี ยนที่ประพฤติตนไม่พึงประสงค์ ให้ แก่กลุ่ มบริหารงานบุคคลเพื่อสอบสวน
ต่อไป
4. ตรวจตราพื้น ที่บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึง
ประสงค์
5. ประสานงานบูร ณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ ปกครอง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รั บมอบหมาย

คุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน
จานวนที่ต้ องการ

: 9,000 บาท / เดือน
: ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัค ร
๑. สัญชาติไทย อายุ 2๕ ปีขึ้นไป
๒. วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า
๓. ประสบการณ์ / ความสามารถทางด้านช่างตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๔. มีมนุ ษยสั มพันธ์ดี มีความตั้งใจและอดทนในการทางาน
๕. ไม่มีโ รคประจาตัวที่เป็ น อุปสรรคต่อการทางาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับ งานอาคารสถานที่ งานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก การเดินสาย ตรวจเช็คโทรศัพท์
ภายในภายใต้การกากับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือ
ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยในการจัดสถานที่ ดูแลสถานที่ ทาความสะอาดสถานที่ ติดตั้ง ประกอบ ซ่อม ดัดแปลง ปรับ
แก้ไข ติดตั้ง รื้อถอนโยกย้ายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานโทรศัพท์ภายในออกแบบ วางแผนงานและประมาณการ
เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า งานโทรศัพท์ เบิกจ่าย จัดเตรียม เก็ บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
๒. เคยฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างไฟฟ้ากับกรมแรงงาน
๒. มีความเข้าใจในกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

