
 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ที่ ๒๗/๒๕๖๓ 
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักภารโรง 

..................................................................... 
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภาร

โรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ตามที่ได้รับจัดสรรอัตราจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการการ
โรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามหนังสือค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่  ศธ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอ านาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

อัตราจ้างปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการการโรง   จ านวน  ๑  อัตรา และต าแหน่งว่างที่จะ
เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ใน
ประกาศ 
๒.  อัตราค่าจ้าง 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 ๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  
         ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย  
        ๓.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
         ๓.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๓.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

๓.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 

๓.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๓.๑๘  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
๓.๑๙  มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางช่างไม้ ช่างปูน  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม 

ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
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๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๓.๒.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ๓.๒.๒  คุณวุฒ ิชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือ ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๕ ) มายื่นด้วย 

๓.๒.๓ มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม 
๓.๒.๔ มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 

 ๓.๒.๕ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
 ๓.๒.๖ อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
 ๓.๒.๗ หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
 ๓.๒.๘ สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่ 
           ๓.๒.๙ ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
          ๓.๒.๑๐ มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 

๔.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
( ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ) 
๕.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
     ๕.๑  ใบแสดงคณุวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา         จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๕.๒  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา                  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๕.๓  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร        จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
            ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน                                                                     จ านวน  ๓  แผ่น   
     ๕.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลพร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร ( ถ้าม ี)                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ๖.๑  ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้วนถูกต้องด้วย
ตัวบรรจง และรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร ทุกฉบับ 
๖.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ในใบสมัคร 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
๖.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร       
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๖.๔  ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี  คุณสมบัติและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นใบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับสมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จะไม่พิจารณา สั่ง
จ้าง ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ และอาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน
พระยืน ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น                   
๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

จะท าการคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
๙.  วัน เวลา และ ก าหนดการคัดเลือก 

 
๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้  คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้สอบปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้
คะแนน ข้อเขียน เท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
 
๑๑. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
และ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  หรือสิ้นสุด 
ระยะเวลาตามโครงการเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  แต่ถ้ามีการประกาศ
สอบใหม ่และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๑๔ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 

 
 

๑๓.๐๐ น. - เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 
ประเมินภาคปฏิบัติ 

 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
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๑๒. การจ้างและการท าสัญญาจ้าง 

๑๒.๑  การจ้างและการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้
ตามล าดับที่ ๑ ไปท าสัญญาจ้างเป็นนักการภารโรงเรียน โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนเป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบ ประกาศการ
ขึ้นบัญชีส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัว ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ทางจดหมายลงทะเบียนหรือ
ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

๑๒.๒  ผู้ได้รับการจ้างและการท าสัญญาจ้าง หรือได้รับหนังสือส่งตัวเมื่อใดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ 
สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนด ในหนังสือส่งตัวหากพ้นก าหนดวัน 
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างและการท าสัญญาจ้าง และการยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างและการท าสัญญาจ้างแล้ว 
(๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
(๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและการท าสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

๑๒.๓  เมือ่สิ้นปีงบประมาณ หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อผ่านผลการปฏิบัติงานจึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 

๑๒.๔  กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นอนึ่ง นักการภารโรงโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็น
ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ หรือข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 (นายกิติกร  ศิรินิกร) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

หลักสูตรการคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานนักการการโรง 
 

............................................................................... 
 

๑.  โดยการสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ) โดยการทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
      –    ประวัติส่วนตัว ๑๐ คะแนน 
      –    ประวัติการศึกษา คะแนน ๑๐ คะแนน 
      –    ประสบการณท์ างาน ๑๐ คะแนน   
      –    การมีมนุษย์สัมพันธ์ / การแก้ปัญหา ๑๐ คะแนน 
      –    เจตคติที่มีดีต่อการท างาน ๑๐ คะแนน  
 
๒.  ประเมินความเหมาะสม ( คะแนน ๕๐ คะแนน ) ด้วยการสอบภาคปฏิบัติ 
      –    สอบภาคปฏิบัติงานช่างตามท่ีก าหนด ๕๐ คะแนน 
 
 

............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๖ - 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
 

............................................................. 
 

ภายในวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓             ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๑ – ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    รับสมัคร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
                                                      ( เว้นวันหยุดราชการ ) ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ภายในวันที่  ๑๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
วันที่    ๑๔     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓              สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์(สถานที่สอบจะ 
                                                               ประกาศ ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก) 
ภายในวันที่  ๑๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓             ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่   ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                         ล าดบัที่ ๑  รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   
เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               เลขประจ าตัวสอบ 
            
  

ใบสมัครสอบคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

................................................................... 
 

๑.  ชื่อ - นามสกุล ( นาย/นาง/นางสาว )........................................................................................................ .......... 
     สัญชาติ...............................................เชื้อชาติ...................................................ศาสนา...................................... 
๒.  เกิดวันที่........................เดือน..................................พ.ศ. ..........................อายุ................ ปี  ( นับถึงวันสมัคร ) 
๓.  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..........................หมู่ที่  .............. ต าบล............................... อ าเภอ/เขต.........................  
    จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์............................................        
๔.  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน...........................................................................เมื่อวันที่......................................... 
    คุณวุฒิ    ปริญญาตรี ( วุฒิย่อ )  ..............................สาขาวิชาเอก.......................................เกรดเฉลี่ย.......... 
๓.  สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 
     บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.............................................  ต าบล.............................. 
     อ าเภอ...................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
     โทรศัพท์....................................................... 
๔.  หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร 
         [  ]   ส านาวุฒิการศึกษา                                       
         [  ]   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          
         [  ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน                                        
         [  ]   ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript )       
         [  ]   ใบรับรองแพทย์ 
         [  ]   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ).....................................................................................              
              
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้น                                                      
 
                                                               (ลงชือ่).........................................................ผู้สมัคร 
                                                                   (..................................................................) 
                                                    ยื่นใบสมัคร  วนัที่................เดือน.................................. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
  ติดรูปถ่าย 
  ขนาด ๑ นิ้ว 



 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานไว้ 
   [  ]   หลักฐานครบถ้วน 
   [  ]   ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
......................................... 
............................................................................. ........... 
........................................................... ............................. 
 
(ลงชื่อ).............................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
            (......................................................) 

วันที่....................เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
 [  ]   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 [  ]   ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................ 
......................................................................... ............... 
........................................................................................ 
 

(ลงชื่อ)......................................  กรรมการตรวจ
คุณสมบัติ 

           (...................................................) 
วันที่....................เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 


