
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 

(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) 
..................................................................... 

     อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี           
8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนท่ีจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หนังสือ ด่วนมากท่ี ศธ 04009/3876  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ดังนี้  
  
                 1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
                    ลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) 
 
           อัตราค่าจ้าง 
           ค่าจ้าง เดือนละ 9,000  บาท 
 
                  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1  มีสัญชาติไทย  
                     2.2  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                     2.3  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
                           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 2.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
                           และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 2.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.6  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้    ไร้ความสามารถ                                        
                           หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 
                           ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 

 2.7   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
                      ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

           2.8   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                    2.9    ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
                    2.10  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา        
                            เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    2.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
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 2.13  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวนิัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง                     
                            ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น   
 2.14  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง                  
                            ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
 2.15  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
                    2.16  ไม่เป็นผู้ท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว(นักการภารโรง) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) มาก่อน 
 
              3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 3.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 
 3.2  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวช 
 
 4. เง่ือนไขการจ้าง 
        4.1  อัตราค่าจ้าง   เดือนละ  9,000  บาท   
        4.2  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ัง  เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
                                 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        4.3  การท าสัญญาจ้างมีระยะเวลา  1  ปี  เมื่อครบ  1 ปี    มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                                 ว่าจะจ้างต่อหรือไม่เป็นปีๆ  ไปตามความจ าเป็น 
 
             5. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี              
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 10 กุมภาพันธ์ 2557                 
เวลา 09.00 - 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

 6.  เอกสารและหลักฐานที่ใชใ้นการสมัครคัดเลือก 
 6.1  ส าเนาหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
 6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด 1 1.5 นิ้ว   
                               ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   จ านวน  1  รูป 
 6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
 6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 6.5  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล   ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 



- 3 – 
 
 7. การยื่นใบสมัคร 
                        7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
                              ให้ถูกต้องครบถ้วน  และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับเอกสารและหลักฐาน 
           ทุกฉบับท่ีน ามายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย 
              7.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้  ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย                   
           ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้  

 
    8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

           จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  ณ  โรงเรียน 
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ต าบลไผ่ลิง   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  หรือทางเว็บไซต์ www.watyaiay.com 
โทร. 0-3524-3027     

 
             9. หลักสูตรและการคัดเลือก 
                    ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก  จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล                                    
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  โดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติงานในต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว               
(นักการภารโรง)   
 
             10. วัน เวลา  สถานที่  และตารางสอบ 
                      จะท าการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)               
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตามเวลา ดังนี้ 
 
            วัน  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557 
09.00 น.  -  11.00  น. 
13.00 น. เป็นต้นไป  

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
60 
40 

รวม 100 
 
 

    11. เกณฑ์การตัดสิน 
               ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และจะประกาศ          
เรียงตามล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ    
 

               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่  13 กุมภาพันธ์  2557 
    
    12. การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
                จะขึ้นบัญชีตามท่ีประกาศรับสมัครไว้  เป็น เวลา 1 ปี  นับแต่วัน ท่ีประกาศขึ้นบัญชี                      
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้
เป็นการยกเลิก   
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       ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชีเฉพาะราย  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
       12.1   ได้ส่ังจ้างแล้ว 
       12.2   ขอสละสิทธิ์ 
       12.3   ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง 
       12.4   ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
       12.5   เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนประกาศรับสมัคร 
 
      13. การสั่งจ้าง 
       13.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการส่ังจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง          
                                  โรงเรียนวัดวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  เรียงตามล าดับท่ีท่ีได้รับการคัดเลือก          
       13.2  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ   
      หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้าง 
      เป็นลูกจ้างช่ัวคราวหรือเลิกจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

                    
 
                                     ( นางจุฑามาศ  รอดภัย ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


