ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ด้วยเงินนอกงบประมาณตามโครงการระดมทรัพยากรของโรงเรียน
เพื่อให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ดังต่อไปนี้ คือ
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทาหน้าที่ช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นผู้ล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิ ดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
2.7 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตั้งและดูแลรักษาซ่อมบารุงอุปกรณ์ตรวจสอบการทางานของระบบ
เครือข่ายและสามารถซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื่องต้นได้
2.8 มีประสบการด้านการดูแลระบบ Linux และพัฒนาเว็ปไซต์ ดูแลระบบเครื่องเสียงและงาน
โสตทัศนูปกรณ์(เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน)
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
3. กาหนดรับ เวลารับสมัคร สอบแข่งขันและสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
อาเภอเมื อง จั ง หวั ดเชี ย งราย กลุ่ ม อานวยการ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 13 สิ งหาคม 2562 ถึ งวั น ที่ 20
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
4.2 สาเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตาแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ พร้อมทั้งนาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดงด้วย
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป

-24.7 สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
***เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องมีการลงนามรับรองสาเนาเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (www.tupc.ac.th)
6. วิธีการคัดเลือก
จะคัดเลื อกโดยการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการสอบสั มภาษณ์ เพื่อประเมิน
ศักยภาพโดยกาหนดหลักสูตรในการคัดเลือก ดังนี้
6.1 สอบภาคปฏิบัตคิ อมพิวเตอร์พื้นฐาน
6.2 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะทาการสอบสัมภาษณ์ และประเมินศักยภาพ ตามกาหนดเวลาดังนี้
วัน / เวลา
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
09.00 - 10.00 น.
10.30 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
สอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สอบสัมภาษณ์ และประเมินศักยภาพ
รวมคะแนน
*** สถานที่สอบ ตามที่โรงเรียนกาหนด ***

คะแนน
100
100
200

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
8.1 ได้คะแนนภาคปฏิบัติไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.2 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศขึ้นบัญชี ผู้คัดเลือกได้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จะประกาศผลการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
เว็ปไซต์ www.tupc.ac.th โดยประกาศเรียงตามลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลาดับ ใน
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์พื้นฐานมากกว่าอยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคปฏิบัติงานสานักงานธุรการเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์อยู่ในลาดับที่สูง
ถ้าคะแนนทั้งสองส่วนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10. การยกเลิกบัญชี
จะยกเลิกบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
10.1 ผู้นั้นได้รับจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
10.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับจ้างตามกาหนด

-311. การแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือกโดยทางโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จะแต่งตั้งครั้งแรกตามจานวนที่ว่างที่ประกาศรับสมัคร ใน
ครั้งนี้ หากผู้สมัครคัดเลือกรายใดไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวัน และเวลาที่กาหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้ในลาดับถัดไปแทนที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง ในครั้งแรก
หากยังไม่มีการยกเลิกบัญชี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆไป เมื่อมีตาแหน่งลูกจ้า งชั่วคราวรายเดือน
ในโรงเรียนดังกล่าวว่างลง
12. เงื่อนไขการจ้าง
12.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 8,000 บาท
12.2 ไม่ผู กพั น กั บ การบรรจุ แต่ งตั้ งเข้ ารั บราชการเป็ น ข้า ราชการประจา หรื อลู กจ้ า งประจ า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
12.3 สัญญาจ้ างเป็นระยะเวลาตามจานวนเดือนที่กาหนดเป็นคราวไป คราวละ 6 เดือน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ผลการประเมินไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่าผ่านการประเมิน
ถึงจะทาสัญญาจ้าง
12.4 ผ่ า นการประเมิ น ตามข้ อ 12.3 ทุ ก 6 เดื อ น และปฏิ บั ติ ง านครบ 1 ปี ได้ รั บ การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศของโรงเรียน
ประกาศมา ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

( นายอิสรภาพ จินาอิ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

