
 

 

 

ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 
................................................. 

 ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จัด
การศึกษานักเรียนประจำชายล้วน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าท่ีครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน เงินรายได้สถานศึกษา เงินนอกงบประมาณ  จำนวน 1 อัตรา 
 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3876 ลง
วันท่ี 15 มีนาคม 2547 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 29/2546 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื ่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี ่ยวกับลูกจ้าง ชั ่วคราว เกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูดูและนักเรียนประจำพักนอน  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 
รายละเอียดวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
                     ในระดับเดียวกันใน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565  ถึงวันท่ี 31  
เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 เพศชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้สามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5 ไม่เป็นผู้ท่ีดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
2.6 ไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 

     /3.คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป 
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3. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป 
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติท่ีดีในการ 

ทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร 
ได้ทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ตั้งแต่วันที่  16 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2565  (เว้นวันหยุดราชการ) 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
5.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จำนวน 1 ฉบับ 
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน 1 ฉบับ 
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)   จำนวน 1 ฉบับ 
5.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จำนวน 1 ฉบับ 

ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 
   5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 3 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)           

5.6  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ 
                 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มี
สิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น   
      

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ ์เข้ารับการ
คัดเลือกภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทาง
เว็บไซต์ www.kc.ac.th 
 

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะดำเนินการคัดเลือกในวันท่ี  29  

พฤศจิกายน 2565   เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ ช้ัน 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย 
 

8. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
ผู้ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจาก 

มากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

29 พฤศจิกายน 2565 
13.30 – 15.00 น. 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
1. สัมภาษณ์ 
2. ประเมินผลประสบการณ์ในการทำงานและวิสัยทัศน์ 

 
(50 คะแนน) 
(50 คะแนน) 

/9.การประกาศรายชื่อผูผ้่าน... 
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9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  29 
พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม  และทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th 
 

10.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
จะขึ้นบัญชีผู้ท่ีได้รับคัดเลือกท้ังหมด  ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการคัดเลือก 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
     10.1 ผู้นั้นได้ส่ังจ้างไปแล้ว 
     10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
     10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับจ้าง 
     10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีกำหนดได้ 
     10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 
 11. การดำเนินการจัดจ้าง 
    11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทำสัญญาจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลนักเรียนพักนอน โดยให้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลาท่ี
กำหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องทราบประกาศรายช่ือ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันเวลา
ท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   - จัดหาผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงานโดยต้องมาลงนามในเอกสารที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ ขึ้นไป ใน
วันท่ีมาทำสัญญาจ้างงาน 
     11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลนักเรียนพักนอน หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ  
     11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
           ประกาศ ณ วันท่ี 15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
        (นายอรรฐพนธ์     ศรีโพธิ์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2565 
.............................. 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 16 - 28 พฤศจิกายน 2565  
2 รับสมัคร 16 - 28 พฤศจิกายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ 
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2565  
4 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2565 13.30 – 15.00 
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  29 พฤศจิกายน 2565  
6 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  30 พฤศจิกายน 2565  
7 เริ่มปฏิบัติงานและจัดส่งสัญญาจ้างให้ สพม.นครปฐม 1 ธันวาคม 2565  

 


