
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  นักการภารโรง 

************************** 
                 ด้วย โรงเรียนวดัวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์ 
เขต 1  จะด าเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ต าแหน่ง 
นักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
               อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม  2560 เรื่อง มอบอ านาจ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ตามความในหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  รายละเอียดการจ้าง และขอบข่ายลักษณะงาน 
1.1 ชื่อต าแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 
1.1.1 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 

                    ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดโรงเรียน ท าความสะอาดบริเวณสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทาง 
ราชการ  ท าความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม อยู่เวรยามสถานที่ราชการ          
ปฏิบัติงานประสานงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.2 ต าแหน่งนักการภารโรง จ านวน  1  อัตรา 
     1.1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท/เดือน (หักเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5) 

                          1.1.4 ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและตามหนังสือสั่งการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ทุกต าแหน่งตามประกาศคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                   1. มีสัญชาติไทย 
                   2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร 
                   3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                   4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                   5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
                   6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
                   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



                   8. ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                   9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                   10.ไม่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
                   11.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      2.2.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง 

1. มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. เพศชาย มีสัญชาติไทย 
3. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร 
4. มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา พื้นฐาน การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้

ดอกไม้ประดับ ให้สวยงาม ท าความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน 
5. สามารถหาผู้ค้ าประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือระดับช านาญการ ได้ในวันท า

สัญญาจ้าง 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง            
ที ่โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ.2563 – 2 เมษายน พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30–15.30 น.  (ในเวลาราชการ)  สอบถามโทรศัพท์ 055 494440 หรือ 08 1887 7753  
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                           (1)  ใบสมัคร 
                           (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน) จ านวน 3 รูป 
                          (3)  หลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร สถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 
ฉบับ  
                          (4)  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                          (5)  บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
                          (6)  ใบ สด. 9 (เอกสารแสดงการตรวจเลือกทหาร) (เพศชาย ที่มีอายุเกณฑ์คัดเลือก
ทหาร)     
                          (7)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือคลินิก  ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่
วันที่เข้ารับการตรวจร่างกาย ถึงวันที่รับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
                          (8)  หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมส าเนา 
 
 
 
 



     3.3. เงื่อนไขในการสมัคร 
                       ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท า
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสารอันเป็น
เท็จ โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จะไม่
พิจารณาจ้างตามประกาศหรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  4.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบคัดเลือก 
                          โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก               
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง และสอบคัดเลือก  ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ โรงเรียน          
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 
  5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

5.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง 
                   จะด าเนินการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง เช่น ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยการปฏิบัติและสัมภาษณ์     
6.  เกณฑ์การตัดสิน 
                        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้  เฉพาะต าแหน่ง คะแนนปฏิบัติและสัมภาษณ์ แต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้เฉพาะต าแหน่งปฏิบัติและสัมภาษณ์ รวมกันมากกว่า           
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ความรู้เฉพาะต าแหน่ง มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนน  ในการประเมิน ความรู้เฉพาะต าแหน่ง เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 
 7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
                          โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับ
คะแนนสอบ ภายในวันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) 
 
8. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
           โรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) จะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน 2 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
     1. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว ผู้มี
สิทธิได้รับการจ้าง ในต าแหน่งตามประกาศ ดังต่อไปนี้ 
                   1.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง  เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับที่ 1 และท าสัญญาจ้างในวันที่ 
3 เดือนเมษายน 2563 พร้อมเริ่มปฏิบัติงานทันที 
      2. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีต าแหน่งว่างจะเรียกตัวเรียงตามล าดับที่โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ 
ตามท่ีอยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน 
      3. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
                   3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
                   3.2 ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
                   3.3 ผู้นั้นไม่อาจมาท าสัญญาจ้างตามก าหนด 
                   3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนวัดวังกะพ้ี             
(วิเชียรประชานุกูล) จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้             
   
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน    
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่   30  มีนาคม พ.ศ. 2563 

      
                                                          
                                                                           (นายวิษณุ  แสงรัศมี) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกะพ้ี(วิเชียรประชานุกูล) 
 


