
 
       
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

____________________________ 
 

  ด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ  ครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สะเต็มภาคกลางตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ 
ประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทศาสตร์  (Lab Boy)  ดังนั้น อาศัยความตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ            
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๕ อัตราดังนี้ 
 ๑.๑  ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)  จ านวน ๒ อัตรา ในอัตรา

ค่าจ้างส าหรับครูเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Native Speaker) จากประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์  เดือนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ครูชาวต่างประเทศที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของภาษาเดือนละ ๒๒,๐๐๐.-บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 ๑.๒ ต าแหน่งครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สะเต็มภาคกลาง
ตอนล่าง จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือนๆละ ๑๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ๑.๓ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (Lab Boy) จ านวน ๒ อัตรา         
อัตราเงินเดือนๆละ ๙,๐๐๐.- บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
   

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งต าแหน่ง ดังนี้ 
๒.๑  ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)   

    ๑) เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๕ ประเทศ ได้แก่สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา        
   แคนาดา  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์ 
   ๒) ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี ๒ ได้แก่ แอฟริกาใต้  เนเธอร์แลนด์  สวีเดน 
   ไอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  ฟิลิปปินส์  เป็นต้น 
 ๓) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต 
 ๔) อายุระหว่าง ๒๒ - ๕๕ ปี 
 ๕) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๖) ถ้ามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี ๒  ต้องมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEFL ๕๕๐คะแนนขึ้นไป  IELTS N ๖.๕ ขึน้ไป  TOEIC ๖๐๕ คะแนนขึ้นไป 

 
 



-๒- 
 

 ๒.๒ ต าแหน่งครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สะเต็มภาคกลาง  
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

 ๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๔) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
 ๕) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ๒.๓ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (Lab Boy)   
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) เป็นผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

             ๓) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้รักการบริการ 
 ๔) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  

  ๓.การรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ต้ังอยู่ เลขท่ี  ๑๑๗/๒  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม                     
จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยเว้นวันหยุดราชการ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๕๒๖๑๓ , ๐๓๔ – ๒๔๑๖๕๗  

 

 ๔.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร 
 ๓.๑ ประวัติส่วนตัว ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมส าเนา 

 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้วx๑.๕ นิว้  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
  ๓.๓ หนังสือเดินทาง ที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.๔ เอกสารแสดงการตรวจประวัติอาชญากรรม 
   ๓.๕ เอกสารแสดงผลการสอบ TOEFL,IELTS N,TOEIC  
  ๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส   (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 (เอกสารข้อ ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕ ส าหรับต าแหน่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศ) 
 

 ๕.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                  
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง 
ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร              
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบ 
 



-๓- 
 

ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก/เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้
นั้น และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน   
พระปฐมวิทยาลัย 
 

 ๗. การสอบคัดเลือก 
  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   
ในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยวิธีการสอบภาคภาครู้  สัมภาษณ์             
(ซึ่งคณะกรรมการอาจให้ผู้สมัครแสดงวิธีการสอน ฝึกปฏิบัติ หรืออ่ืนใดเกี่ยวกับคุณลักษณะของต าแหน่ง) 
 

  ๘.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  โรง เรียนพระปฐมวิทยาลัยจะประกาศรายชื่ อผู้ผ่ านการคัดเลือก เรียงตามล า ดับคะแนน                   
ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยจะขึ้นบัญชีไว้  ๖ เดือน 
 

  ๙. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยก าหนด 
 

 ๑๐. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าท่ี
ครูผู้สอนเรียงตามล าดับ 
  ๑๐.๒  การจ้างครู ถือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ
หรือข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ  
  ๑๐.๓  ก าหนดระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้างต้ังแต่วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ๖ เดือน 
 ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏว่าเป็น         
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(นายทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์)    
รองผู้อ านวยการ   รักษาราชการแทน             
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 



 

ปฏิทินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตามประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

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

๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘    ประกาศรับสมัคร 
๑๓–๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘   รับสมัครในเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ  

 ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘    รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


