
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 

เร่ือง  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงชั่วคราวรายเดือน 
……………………………………….. 

         ด้วย โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3 
จะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงช่ัวคราว      
รายเดือน  ในโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  จ านวน  1  อัตรา   โดยผู้สมัครการเลือกสรรจะต้องมี
คุณสมบัติและเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้ 

 1. คุณสมบัติทั่วไปผู้มีสิทธิ์สมัครการเลือกสรร 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปี 
  (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตาม
กฎหมายอื่น   
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
  (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
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2.  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.1 ต้องเป็นชาย 
  2.2 ต้องมีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  2.3 ต้องมีความรู้ความสามารถทางช่างไม้  ช่างปูน  และช่างไฟฟ้า    
 3.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ท่ีโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
ในระหว่างวันท่ี  16 -22  มีนาคม  2561  เวลาราชการ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 4. หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครเลือกสรร 
  1. ใบสมัครขอรับได้ท่ี โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
  2. ใบรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ชุด 
  3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ชุด  
  4. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)  จ านวน  1  ฉบับ 
  5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
  6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) 
  7. ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล   พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด (ถ้ามี) 
          ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรร 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายในวันท่ี  23 มีนาคม 2560  ณ  โรงเรียน
บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  

6. วิธีการเลือกสรร 
 ด าเนินการเลือกสรรโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่งประเมิน
จาก 
  1. สอบข้อเขียน  และสอบภาคปฏิบัติ  

2. สอบสัมภาษณ์ หรือประเมินคุณลักษณะ 
 7. หลักสูตรการเลือกสรร 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
      ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100  
คะแนน) 
      ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินคุณลักษณะ 
                       (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
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 8. ก าหนดวัน เวลา และตารางสอบ 
  สอบคัดเลือกในวันท่ี  27 มีนาคม 2561 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
09.00 – 10.00 น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน) 50  

10.30 น.- เป็นต้นไป ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์ / ประเมินคุณลักษณะ) 

50  

13.00 น.- 15.30 น. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(สอบภาคปฏิบัติงานช่าง) 

100  

 9. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์สอบภาคปฏิบัติ   จะแจ้งให้ทราบพร้อมวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
 
 

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับโดย 
จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  คะแนน และคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 กรณี
คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับดังนี้ 
  -    คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับ 
                          ท่ีสูงกว่า 
  -    คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้ 
       เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
  -    คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนความรู้ 
       ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
  -    ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีมีหมายเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
       (หมายเลขประจ าตัวสอบจะให้ตามล าดับท่ีสมัคร) 

ท้ังนี้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันที่  28  มีนาคม  2561 

 11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรร    ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้  

 12. การสั่งจ้าง  
      1. ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับการส่ังจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)   ตามล าดับท่ีได้รับการเลือกสรร และรับอัตราจ้าง เดือนละ 9,000 บาท 
(เก้าพันบาทถ้วน) เริ่มต้ังแต่วันท่ี  28 มีนาคม  2561  ถึง  31 มีนาคม  2561  และท าสัญญาส่ังจ้างภายใน
วันท่ี  28  มีนาคม 2561 
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      2.  การท าสัญญาจะต้องมีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการระดับ 5 ข้ึนไป หรือถ้าเป็นหลักทรัพย์ต้องมี
มูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท  ส าหรับค่าอากรแสตมป์สัญญาผู้ค้ าประกันลูกจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
หากไม่สามารถจัดท าสัญญาค้ าประกันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะพิจารณาส่ังจ้างบุคคลท่ีได้รับการ
เลือกสรรในล าดับต่อไป 
       3. จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือ เลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 
 (นายนิรุทธ์  เฟ้นด้ี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงช่ัวคราวรายเดือน 

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
 
1. ประกาศรับสมัครเลือกสรร ภายในวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
2. รับสมัครเลือกสรร วันที่  16 -22  มีนาคม  2561    

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วันที่  23 มีนาคม 2560   
4. สอบข้อเขียน   
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
สอบภาคปฏิบัติ 
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 

วันที่  27 มีนาคม 2561 

5. สอบสัมภาษณ์ วันที่  27 มีนาคม 2561 
6. ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่  28  มีนาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
  


