
    
 
 

ประกาศโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง 

………………………………… 

ด้วย  โรงเรียนเนกขัมวิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/3876  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ต าแหน่งที่รับสมัคร นักการภารโรง จ านวน 1 อตัรา 
 รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา                          
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     1.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 
 1.2 วุฒิการศึกษาข้ันต่ า ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 1.3 เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ ถึง 55 ปี 
 1.4 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 1.5 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
 1.6 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี 
 1.7 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
 1.8 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
ภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563  
 2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
3. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร                 
พร้อมส าเนา ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน 1 ฉบับ 
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 3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1  นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน  6  เดือน และเป็น                 
รูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป 
 3.5 ในกรณี ช่ือ - ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกันจะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน 
 3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  1  เดือน 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
5. วิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563  
 5.1 สอบสัมภาษณ์ (50คะแนน)  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
  - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
  - ปฏิภาณไหวพริบ 
  - เจตคติในการบริการ 
  - วุฒิภาวะ 
  - ผลงานและประสบการณ์การท างาน 
  - หากขับรถยนต์เป็นและมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 จะด าเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563   ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 – 12.00 น. 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 

 
50 

รวม 50 
 
7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
 7.1 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือกท้ังสองภาครวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีล าดับเลขท่ีสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงโดยไม่มีการ 
ขึ้นบัญชี 
 7.2 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายใน
วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเนกขัมวทิยา และจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครแล้ว โรงเรียนเนกขัมวิทยา จะยกเลิกประกาศผลการ
คัดเลือกโดยไม่มีการขึ้นบัญชี ส าหรับการจ้างจะด าเนินการจ้างตามปีงบประมาณปีต่อปี 
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8. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
 8.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง
ตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  
 8.2 การจ้างตามข้อ 7.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง จัดท าสัญญาจ้าง                 
ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า 
 8.3 เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
                                                                 

                       
                                              (นางสาวโสภา  ข าเจริญ) 

                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา 


