
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
เรื่อง รบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภารโรง 

*************************************** 
        ดว้ย โรงเรยีนหนองตาคงพทิยาคาร ประสงคจ์ะรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเพื่อจ้างบุคคล เขา้เป็นลูกจา้ง

ชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่ง นักการภารโรง จ านวน 1 อตัรา อตัราเงนิเดอืน 9,000 บาท (เกา้พนับาทถ้วน) 
อาศัยอ านาจ  ตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ 29/2546  สัง่ ณ วันที่ 8  
กรกฎาคม  2546  เรื่อง  มอบอ านาจปฏบิตัริาชการแทนเกีย่วกบัลูกจา้งชัว่คราว หนังสือกระทรวงการคลงั 
ที่ กค 0527.6/ว 31  ลงวนัที่ 26 เมษายน 2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารงานบุคคล ลูกจ้าง
ชัว่คราวรายเดอืน จงึขอประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลอืกลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่ง นักการภารโรง 
ดงันี้ 

     1.  ต าแหน่งท่ีรบัสมคัร 
 ต าแหน่ง  นักการภารโรง  จ านวน 1 อตัรา 
     2.  คณุสมบติัของผู้สมคัรเข้ารบัการคดัเลือก 
 2.1  เพศชาย อายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีและไม่เกนิ 50 ปี  (นับถงึวนัทีย่ ื่นใบสมคัร) 
 2.2  ไดร้บัวุฒทิางการศกึษาไม่ต ่ากว่าชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ขึน้ไป 
 2.3  ไม่เป็นพระภกิษุ  สามเณร  หรอืนักบวช 

 2.4  มรี่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ.(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2538 
 2.5  สามารถปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการและเงื่อนไขของทางโรงเรยีนได้อย่างเคร่งครดั 
เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบและสามารถปฏบิตังิานล่วงเวลาได้ 
 2.6  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมและคุณลกัษณะทีด่ ี

3.  หลกัฐานการสมคัร 
 3.1  ส าเนาใบสุทธหิรอืประกาศนียบตัร                       จ านวน  1  ฉบบั 
 3.2  ส าเนาทะเบยีนบา้น               จ านวน  1  ฉบบั 
 3.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน              จ านวน  1  ฉบบั 
 3.4  หลกัฐานการผ่านการเกณฑท์หาร (ถา้ม)ี            จ านวน  1  ฉบบั 
 3.5  ส าเนาใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ (กรณีขบัรถยนต์ได)้                    จ านวน  1  ฉบบั 
 3.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรอืแว่นตาด าถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดอืนขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 
จ านวน  1  รูป 
 3.7  หนังสอืรบัรองแพทย์ฉบบัจรงิที่ออกใหโ้ดยแพทยท์ี่ได้รบัอนุญาตประกอบโรคศลิป์ ซึ่งเป็น
ผลการตรวจร่างกายมาแลว้ไม่เกนิ 1 เดอืน  จ านวน 1 ฉบบั 

  



4.  ก าหนดการรบัสมคัร 
 ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ีห่อ้งบรหิารงานทัว่ไป                 
โรงเรยีนหนองตาคงพทิยาคาร อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบุร ีตัง้แต่วนัที ่24 – 28  ตุลาคม  2565    
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก 
 โรงเรยีนหนองตาคงพทิยาคาร จะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืกในวนัที ่            
31 ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรยีนหนองตาคงพทิยาคาร 

6.  วนัคดัเลือก 
 คดัเลอืกวนัที ่1  พฤศจกิายน  2565  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป โดยวธิสีมัภาษณ์       

7.  หลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก 
 สอบสมัภาษณ์  จะประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหน่งที่จะจดัจ้างจากประวัติส่วนตวั  ประวตัิ
การศกึษา  และประวตักิารท างานของผูส้มคัร  และสมัภาษณ์หรอืทดลองเพื่อพจิารณาความเหมาะสม ใน
ดา้นต่างๆ เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทวีาจา อุปนิสยั อารมณ์ ทศันคต ิการปรบัตวัเขา้
กบัผูร้่วมงาน รวมทัง้สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เชาวปั์ญญาและบุคลกิภาพ 

8.  เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ได้รบัการคดัเลอืก จะต้องได้รบัคะแนนรวมทัง้สิ้นไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรยีงล าดบัจาก     
ผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้ค ัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนการทดสอบ
ภาคปฏบิตังิานมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในล าดบัทีส่งูกว่า 

9.  การประกาศผู้ผ่านการคดัเลือก 
 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดบั  ภายในวนัที ่1  พฤศจกิายน  2565  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

10. ผู้ท่ีได้รบัการคดัเลือกท าสญัญาจ้างและเร่ิมปฏิบติังาน  
 ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก โดยรายงานตวัและเริม่ปฏบิตังิานในวนัที ่ 2  พฤศจกิายน  2565 

  ประกาศ ณ วนัที ่ 24 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

                                              ลงช่ือ     
                                                                                  (นายชานนท์  ปานเดชา) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 



ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภารโรง  

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาจนัทบุรี ตราด 

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

 

ท่ี ขัน้ตอนการปฏิบติังาน วนั เดือน ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศรบัสมคัร 24-28 ตุลาคม 2565  

2 รบัสมคัร 24-28 ตุลาคม 2565 เวน้วนัหยุดราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

4 สอบสมัภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 ตัง้แต่ 09.00 น. 

เป็นตน้ไป 

5 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 

6 จดัท าสญัญาจา้งทีโ่รงเรยีน 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายภารกิจงานของตำแหน่งนักการภารโรง 
.................................. 

              1. เปิด ปิดหอ้งเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และประตูโรงเรียน 
              2. ปัดกวาด เช็ด ถูภายในอาคารเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
              3. นำถังขยะตามอาคาร อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไป ไปท้ิงและกำจัด 
              4. ดูแลน้ำด่ืมน้ำใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้ำใช้ในห้องสุขาของครู และนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

        และเพียงพอ 
              5. ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริเวณต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้สดช่ืน สวยงาม 
              6. ดูแล รักษาความปลอดภัย อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไปท่ีเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
              7. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              8. เดินหนังสือราชการ หนังสือท่ัวไป เอกสารของทางราชการ 
              9. ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ 
                  ตามสภาพและความเหมาะสม 
              10. ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือครูผู้สอนมอบหมายตาม 
                    ความเหมาะสมกับหน้าท่ี 
        11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


