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ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง 

***************************************** 
                 ด้วย โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะด าเนินการ      
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา ต าแหน่ง นักการภารโรง จ านวน    
1 อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560  ลงวันท่ี               
24 กรกฎาคม  2560 เรื่อง มอบอ านาจ เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  ตามความในหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562  ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และขอบข่ายลักษณะงาน 

   1.1 ช่ือต าแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28    
        1.1.1 ลักษณะงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดโรงเรียน ท าความสะอาดบริเวณสถานท่ีและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  
ท าความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม อยู่เวรยามสถานท่ีราชการ 

(2) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        1.1.2 จ านวนอัตรา  1  อัตรา 
        1.1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท/เดือน 
        1.1.4 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
        2.1.1 มีสัญชาติไทย 
        2.1.2 อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสมัคร 
        2.1.3 เป็น ผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน            
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
       2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
       2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
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       2.1.8 ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่      
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.1.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ    
      2.1.10 ไม่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
      2.1.11 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       2.2.1 มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
       2.2.2 เพศชาย มีสัญชาติไทย 
       2.2.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสมัคร 
       2.2.4 มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา พื้นฐาน การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้
ดอกไม้ประดับ ให้สวยงาม ท าความสะอาดอาคาร สถานท่ี บริเวณโรงเรียน 
       2.2.5 สามารถหาผู้ค้ าประกัน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือช านาญการ ได้ในวันท าสัญญาจ้าง 
 
3. การรับสมัคร 

   3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่ี โรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563                
ถึง ๙ กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) 
   3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        3.2.1 ใบสมัคร 
        3.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว   
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน) จ านวน 3 รูป 
        3.2.3 หลักฐานท่ีแสดงว่าจบการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร สถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ   
        3.2.4 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
        3.2.5 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ   
        3.2.6 ใบ สด. 9 (เอกสารแสดงการตรวจเลือกทหาร) (เพศชาย ท่ีมีอายุเกณฑ์คัดเลือกทหาร)      
         3.2.7  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีเข้ารับการตรวจ 
ร่างกาย ถึงวันท่ีรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
        3.2.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมส าเนา 
   3.3. เงื่อนไขในการสมัคร 

         ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ   
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานใน     
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี 

สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสารอันเป็นเท็จ โรงเรียน
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศหรือยกเลิก   
การจ้าง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
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4.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  

     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง 
และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ภายในวันท่ี ๑๑  กันยายน พ.ศ. 2563  ท่ี  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไปและประเมิน        
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง เช่น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง  โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามก าหนดการแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 
     สอบข้อ เขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวัน ท่ี  ๑๔ กันยายน พ .ศ. 2563  เวลา ๑๑ .00 – 1๕ .๐0 น .                      
ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
  

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป   
และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยคะแนนสอบแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้   ผู้ท่ีมีผลการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไปและ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจาก
การประเมิน ความรู้เฉพาะต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ความรู้
เฉพาะต าแหน่ง เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า การตัดสินของกรรมการถือว่าส้ินสุด 
 

7.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  ภายใน                
วันท่ี  ๑๔  กันยายน พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 

8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

    โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามวันเวลาในแนบท้ายประกาศ 

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง  

    9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว ผู้มี
สิทธิได้รับการจ้าง ในต าแหน่งตามประกาศ โดยให้มารายงานตัว ในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2563  
    9.2 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับท่ี 1 
    9.3 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 ไม่มารายงานตัว จะเรียกตัวผู้ท่ีได้ล าดับถัดไป มารายงานตัว 
    9.4. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
          9.4.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
          9.4.2 ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาท่ีก าหนด 
          9.4.3 ผู้นั้นไม่อาจมาท าสัญญาจ้างตามก าหนด 
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          9.4.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม         
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
  
  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน     

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๑  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563      

            

- 
                (นายศักดา  มุขขันธ์) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
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ต าแหน่ง  ครู และ นักการภารโรง 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    

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

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  2563   

2. วันรับสมัคร วันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ.  2563  –  ๙  กันยายน  พ.ศ.  2563  

เวลา  08.30  น. – 16.30  น.  (ในวันเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันท่ี  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  2563   

4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันท่ี  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  2563  

- เวลา  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.     สอบข้อเขียน 

- เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป         สอบสัมภาษณ์ 

5. ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  2563   

6. รายงานตัว วันท่ี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการคดัเลอืกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  นกัการภารโรง   เลขประจ ำตวัสอบ............... 

    

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



๖ 
โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคม 

-------------------------------------------------------------- 
 
๑. ช่ือ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….……………….. 

สัญชาติ ………………………….…… เช้ือชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..……………… 
๒. เกิดวันท่ี ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล ………………………..………… อ าเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ……………………………….. 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………………………….…………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………………………. เมื่อวันท่ี ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..…. 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………….………… ถนน ………………..……………ต าบล ………………………………….…… 

อ าเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทรศัพท์…………………… 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ปี พ.ศ…………………… 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ …………….……..…….. ……………............................………………………………………… 
มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ………………………………………………………………………………………………………. 

๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

                รูปถ่าย ขนาด ๑×1.5 น้ิว จ านวน ๓ รูป   ส าเนาวุฒิการศึกษา    
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ท าเนาทะเบียนบ้าน 
 ใบผ่านการตรวจเลือกทหาร (สด.9)  ใบรับรองแพทย์    
 อื่น ๆ (โปรดระบุถ้ามี)............................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครน้ีถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
           (……………………………………………) 
                วันท่ี …………………………………………….. 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 
 
 
         ……………………………………… 
         (……….……………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
              ขาดคุณสมบัติ เพราะ 

 

              มีคุณสมบัติครบ 
 
                     ……………………………………… 
                    (.………………..……………………) 
 

 

 


