
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
จ านวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

1.1  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน   1    อัตรา 
      อัตราค่าจ้าง  7,000  บาท   

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
2.1 ต าแหน่ง  นักการภารโรง   
       1) ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิดอาคารเรียน  
       2) ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่  

        2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       1) มีหน้าที่ก ากับดูแล และอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 

บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน  
        2)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     คุณสมบัติทั่วไป 
        (1)  มีสัญชาติไทย 
            (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
            (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน     
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
            (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
            (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรม  
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
            (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

    (1) เพศชาย  อายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
     (2) อ่านออก เขียนได้ 
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4. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงาน

บุคคล  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา   ระหว่างวันที่  7  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่   15  พฤษภาคม  2561    
เวลา 08.30 - 16.00 น.  (ในวันและเวลาราชการ)  
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
            (1)  หนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร และ/หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย  
จ านวน 1 ฉบับ 
            (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 x 1  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  6 เดือน            
จ านวน  3  รูป                 
            (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง พร้อมส าเนา
ภาพถ่าย  จ านวน 1 ฉบับ 
            (4)  ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
            (5)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งทางราชการออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จ านวน 1  ฉบับ 
            (6)  ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  – ชื่อสกุล     
(ถ้ามี)   จ านวน 1  ฉบับ  
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
ผู้สมัคร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
6. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานที่/หลักสูตรการสรรหา 
 6.1 หลักสูตรและวิธีการสรรหาและคัดเลือก 
    ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยประเมินด้วนวิธีการสอบข้อเขียน 
สัมภาษณ์ สังเกต และตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก 

(1) ประวัติ/ผลงาน      25 คะแนน 
(2) สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป     25 คะแนน 
(3) สัมภาษณ์/ภาคปฏิบัติ    50 คะแนน 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 6.2 วัน เวลา และสถานที่สรรหา 
    จะท าการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดการสรรหาและคัดเลือก ก าหนดการแนบท้าย
ประกาศนี ้
7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่ต ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหา
น้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนจากประวัติและผลงาน มากว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากัน
อีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
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8. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือก  

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการสรรหาและคัดเลือก ภายในวันที่  17  
พฤษภาคม  2561  ณ ห้องบริหารงานบุคคล  และวันที่  18  พฤษภาคม  2561รายงานตัวท าสัญญาจ้างและ
เริ่มปฏิบัติงาน 
9.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
       (1)  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี   
  (2)  ผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

(2.1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
(2.2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
(2.3)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
(2.4)  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
(2.5)  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

10. การท าสัญญาจ้าง 
จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยเรียงตามล าดับการสรรหาตาม

จ านวนต าแหน่งว่าง  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหามารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลการสรรหา
และการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง   ส าหรับการจ้างในครั้งต่อไปให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับสรร
หาเป็นรายบุคคล  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับสรรหาระบุไว้ในใบสมัครโดยให้เวลามา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า 10  วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 
                  

ประกาศ   ณ   วันที่   7  พฤษภาคม   2561                                         
                                    
 

(นายมนตรี  ยกเชื้อ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดประกอบการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ลงวันที่ 7  พฤษภาคม   2561 

----------------------------------------------- 
 1. ประวัติและผลงาน (25 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1.ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3.ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
4.ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

(5 คะแนน) 
  2 คะแนน 
  3 คะแนน 
  4 คะแนน 
  5 คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.ไม่มีประสบการณ์ท างาน 
2.ระยะเวลา 1-2 ปี 
3.ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป 

(5 คะแนน) 
  2 คะแนน 
  4 คะแนน 
  5 คะแนน 

พิจารณาจากระยะเวลาการท างาน
ในต าแหน่งที่รับสมัคร นับถึงวัน
สุดท้ายการรับสมัคร (เศษของปี
ตั้งแต่ 6 เดือนขั้นไปนับเป็น 1 ปี) 

3 ผลที่เกิดจากการท างาน ความรู้ ความสามารถ
และทักษะพิเศษ 

(5 คะแนน) 
 

พิจารณาจากผลงาน  ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะพิเศษ 

4 แนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใน
หน้าที่ 

(5 คะแนน) 
 

พิจารณาจากการอธิบายแนว
ทางการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่รับสมัคร 

5. ภูมิล าเนา 
1.ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดพังงา 
2.ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพังงา 

(5 คะแนน) 
   2 คะแนน 
   5 คะแนน 
 

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิล าเนา
นั้น ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่
ในส าเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 
เดือน 

 
 2. สอบข้อเขียน  (25 คะแนน)  ความรู้ทั่วไป 

3. สัมภาษณ์/ภาคปฏิบัติ  (50 คะแนน) 
 ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2561 ) 

 
……………………………………….. 

 
วันที่ 7 – 15  พฤษภาคม  2561   ประกาศรับสมัคร และรับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) 
วันที่  16  พฤษภาคม  2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
วันที่  17  พฤษภาคม  2561   สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์/ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  18  พฤษภาคม  2561   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ 

 
ชื่อผู้สมัคร..............................................................................................................  เลขที่......../............... 
สมัครลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง................................................................... ............. 
 
แนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลายมือชื่อ............................................................ผู้รับสมัคร 
                                                                (                                            ) 
                                                      วันที่ ...............เดือน............................. พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกคะแนนการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 
ชื่อผู้สมัคร..............................................................................................................  เลขที่......../............... 
สมัครลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง................................................................................  

 
 1. ประวัติและผลงาน (25 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1.ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3.ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
4.ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

(5 คะแนน) 
  2 คะแนน 
  3 คะแนน 
  4 คะแนน 
  5 คะแนน 

 

2 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.ไม่มีประสบการณ์ท างาน 
2.ระยะเวลา 1-2 ปี 
3.ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป 

(5 คะแนน) 
  2 คะแนน 
  4 คะแนน 
  5 คะแนน 

 

3 ผลที่เกิดจากการท างาน ความรู้ ความสามารถ
และทักษะพิเศษ 

(5 คะแนน) 
 

 

4 แนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใน
หน้าที่ 

(5 คะแนน) 
 

 

5. ภูมิล าเนา 
1.ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดพังงา 
2.ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพังงา 

(5 คะแนน) 
   2 คะแนน 
   5 คะแนน 
 

 

 
 

ลายมือชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                               (                                            ) 
                                                     วันที่ ...............เดือน............................. พ.ศ............ 


