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   ประกาศโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ต าแหน่ง นักการภารโรง 
----------------------- 

     ด้วยโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการ 
ภารโรง  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคล 
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
         ชื่อต าแหน่ง   นักการภารโรง 

กลุ่มงาน   บริหารงานบุคคล 
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  รวมระยะเวลา  6 เดือน 
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ    

๑ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

๒ ท าการสอนหรือการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 

๓ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  และวิจารณ์ในวิชาที่สอน 

๔ มีความสามารถในการใช้เทคนิค  วิธีสอนต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และคิดตามการสอนตลอดเวลา 

๕ มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตามความเหมาะสม 

๖ มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 

๗ มีการสรุปการสอนเป็นขั้นตอน เหมาะสมดี 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท 
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๒.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๕๕  ป ี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

                    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น   
               แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน 

                   ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
     ๒.๑.๗ ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) 
    ๒.๒.๒ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบ ารุง 

                  เครื่องช่างได ้จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
    ๒.๒.๓ มีความซื่อสัตย์  อดทน  และตรงต่อเวลา 
    ๒.๒.๔ สามารถปฏิบัติหนา้ที่ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๔. การรับสมัคร  
๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  
เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   เว้นวันหยุดราชการ 

 

๔.๒. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  

จ านวน ๑ รูป 
 (๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 

 (๓) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้  
ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

 (๔) หลักฐานอ่ืน เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ 
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๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ 
สรรหาและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ 
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๖. การสอบสัมภาษณ์ 
 เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องผู้อ านวยการ   โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐    
การตัดสินถอืเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 

๘ .การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในวันที่  ๓๐  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
 

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักการภารโรงจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  หากผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกล าดับถัดไปมารายงานตัวและ  
ท าสัญญาจ้างต่อไป   

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
( นางชรินรัตน์  แผงดี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
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ประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   

ต าแหน่ง นักการภารโรง 
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  สพม. เขต ๔๒ 

วันที่ ๑๗ – ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  
 

 
 


