
 
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา 
--------------------------------- 

             ด้วย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1120/ 2560 สั่ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560  
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติ
หน้าที่นกัการภารโรง ในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      
           รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักการภารโรง  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม จ านวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ  7,000 บาท  

           1. คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
         1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน 

ราชการ พ.ศ. 2537 
           1.2 วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 
           1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                      1.4 ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน หรือแพทย์                        
ประจ าต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

           1.5 เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิล าเนาอยูใ่นอ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
           1.6 มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า 

ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ มีความสามารถในการตกแต่งจัดสวน  
   1.7 สามารถขับรถตูแ้ละมีใบอนุญาตขับขี ่จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า 
    2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
    2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
    2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
    2.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตร ช่างไม้ ช่างปูน       
ช่างไฟฟ้าและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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    2.6 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
    2.7 สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่ 
    2.8 ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      
 3.1 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2561  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก   
ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ในวัน และเวลาราชการ   

3.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

4.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา  จ านวน 1  ฉบับ 
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

และเป็นรูปถา่ยครั้งเดียวกัน จ านวน  3  รูป 
 4.5 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน    
             

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
  วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2561  ประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม และ ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้   
 

           6.  วิธีการคัดเลือก  
           วันศุกร์วันที่ 4 มกราคม 2562  จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ 
สอบภาคปฏิบัติ   ดังนี้ 
   6.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ พิจารณาจาก 
      -  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
      -  ปฏิภาณไหวพริบ 
       -  เจตคติในการบริการ 
      -  วุฒิภาวะ 
      -  ผลงานและประสบการณ์การท างาน 
 
   6.2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 3 ชั่วโมง  
                  ตามท่ีโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ก าหนด   
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         7.  วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
              วันศุกร์ที่  4  มกราคม 2562  จะด าเนินการคัดเลือก ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตามตาราง     
การคัดเลือก ดังนี้ 
            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๔ มกราคม  2560 
09.00  - 12.00 น.    
13.00  –  16.00 น 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบภาคปฏิบัติ 

 
50 
50 

รวม                    100 

 

8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
               8.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ล าดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงโดยไม่มีการข้ึนบัญชี  
              8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน ภายในวันที่ 4 มกราคม 
2562 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  และข้ึนบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นเวลา 2 ปี 

           

          9.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
9.1 จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 

นักการภารโรง ล าดับที่  1 ได้รับการคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที ่7 มกราคม 2562  ณ  โรงเรียน  
เขาทะลุพิทยาคม 

9.2  การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนือ่งที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ            
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

9.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับความเห็นชอบเรื่องงบประมาณแล้ว  
จึงท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) จึงจะท าสัญญา
จ้างในปีต่อไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

                                                       
                                  ลงชื่อ..................................................  
               (นายสนอง  ศิลปกุล) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงในสถานศึกษา 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

………………………………………….. 
 

1. ชื่อ................................................นามสกุล...................................................สัญชาติ........ ............................  
เชื้อชาติ..................................นับถือศาสนา............... ..................สถานภาพ................................................. 

2. เกิดเม่ือวันที่..................................................................................อายุ.......................ปี  
3. เลขที่ประจ าตัวประชาชน.............................................................ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………………… 

วันเดือนปีที่ออกบัตร....................................................... ...........หมดอายุ.....................................................  
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.......................ถนน................................................................... 

           ต าบล................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด.......... ......................... 
           หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................. .......... 

  หมายเลขโทรศัพทส์ ารองที่ติดต่อได้สะดวก..................................................................................... .......... 
5. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จาก...................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิการศึกษา......................................................สาขา......................................................................... 
6. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร 

รวม..............................ฉบับ ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาด า จ านวน  3  รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1  เดือน      
                   (    )   หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จหรือไม่ตรง                   
กับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
                 (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
  (    )  หลักฐานไม่ครบ คือ 
....................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................................................. ..................
.                                                       
                   (ลงชื่อ)......................................................... 

                  (.....................................................) 
             วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................       

 
รูปถ่าย 



 

ก าหนดการคัดเลือก 
…………………………………………. 

               เพ่ือด าเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรงในสถานศึกษา  
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ประกาศรับสมัคร           21 ธันวาคม 2561    
รับสมัคร            27 ธันวาคม 2561 – 2  มกราคม 2562                              
                                              (ในวัน และเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   3  มกราคม 2562                              
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ 4  มกราคม 2562                                     
ประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 4  มกราคม 2562                              
ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติหน้าที่                        7  มกราคม 2562    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แบบสอบถามการปฏิบัติงาน/ประสบการณ์ในการท างาน 
          เพ่ือสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรงในสถานศึกษา 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

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

1. ท่านมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างด้านใดบ้าง(เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า 
   ช่างก่อสร้าง หรือความสามารถในการตกแต่งสวน หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ) 

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

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

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