
 
ประกาศโรงเรียนภูเขียว 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 
--------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนภูเขียว  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น                 
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ที่  512/ 2559 สั่ ง ณ  วันที่  28 กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ ยวกับลูกจ้ างชั่ วคราว                               
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                  ตำแหน่งที่รับสมัคร      
                  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราค่าจ้าง 
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน 

            1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
     1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ                  

ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
            1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
            1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                        1.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์                        
ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

            1.5 เพศชาย อายุ 25 - 55 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยูใ่นอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

 2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก รับใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ได้ที่ห้องการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ ฉบับละ 200 บาท และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหาร                 
งานบุคคล โรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565  เว้นวันหยุดราชการ 

 2.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 3.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก   

   3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
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 3.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ
บัตร.พร้อมสำเนา ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ 
 3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 
เดือนและเป็นรูปถา่ยครั้งเดียวกัน จำนวน 3 แผ่น 
 3.5 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 
 4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก (ค่าใบสมัคร) 200 บาท  
 4.2 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ไม่เว้นกรณีใดๆก็ตาม 
 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 
2565  ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือ 
www.phukhieo.ac.th  

            6. วิธีการคัดเลือก  
 ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
  6.1 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว  
โดยพิจารณาจาก 
      1) บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
     2) ปฏิภาณไหวพริบ    (10 คะแนน) 
  3) เจตคติในการบริการ   (10 คะแนน) 
  4) วุฒิภาวะ    (10 คะแนน) 
     5) ประสบการณ์การทำงาน  (10 คะแนน) 
 6.2 ภาคปฏิบัติ เวลา 10.30 น. – 12.00 น. (สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง) 

          7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
 จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565   ณ  โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว                       
จังหวัดชัยภูมิตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 
09.00 น.  - 10.30 น.    
10.30  น. - 12.00 น 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบภาคปฏิบัติ 

 
50 
50 

รวม                100 
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 8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี  
                         8.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน            
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ                 
ที่สูง หากมีคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ หากคะแนนยังเท่ากันทั้งสองภาค                      
ให้ดูลำดับที่สมัคร 
                        8.2  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด                 
ลงมา ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว                   
จังหวัดชัยภูมิ และ www.phukhieo.ac.th รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชี 1 ปี นับตั้งแต่
ประกาศผลสอบคัดเลือก                   

 9.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
 9.1 ดำเนินการทำสัญญาจ้าง (ระยะทดลองงาน) ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล                     
โรงเรียนภูเขียว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565     
 9.2 หลังจากสิ้นสุดระยะทดลองงาน จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หากผู้ได้รับคัดเลือกผ่านระยะทดลองงาน จะดำเนินการจ้างเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม
รักษาการณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง                    
หากจะจดัจ้างต่อไปจะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 9.3  การจ้างตามข้อ 9.2 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งยามรักษาการณ์                 
จัดทำสัญญาจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนด                    
หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่คิดว่า               
ผิดสัญญาจ้างและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสั่งเลิกจ้าง 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

            
                                                                                     

                              (นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว 
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กำหนดการคัดเลือก 

เพื่อดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 
สังกัด โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

…………………………………………. 
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร วันที่ 2 - 10 สิงหาคม  2565 
                                                                    (เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 11 สิงหาคม  2565 
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม  2565 
ประกาศรายชื่อ วันที่ 16 สิงหาคม  2565 
ทำสัญญาจ้าง วันที่ 22 สิงหาคม  2565  

 เริ่มปฏิบัติหน้าที่  วันที่ 22 สิงหาคม  2565 

…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


