
 
 
       
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน 

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

  ด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๙  จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอนวิชา
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน ดังนั้น อาศัยความตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และเกณฑ์และวิธีบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗    
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๖ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

๑.๑  ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา   จ านวน ๓ อัตรา  
๑.๒  ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์   จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๓  ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาจีน      จ านวน ๑ อัตรา 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งต าแหน่ง ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร  

       ๒.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
       ๒.๕ ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๗/๒  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  โดยเว้นวันหยุดราชการ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๕๒๖๑๓ , ๐๓๔ – ๒๔๑๖๕๗ 
 

 
 



-๒- 
 

    ๓.๒  เอกสารหลักฐานในการสมัคร 
   ๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และระเบียน

แสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่ระบุสาขาวิชาตรงตามประกาศรับสมัครหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา            
ที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

   ๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว    
ไม่เกิน ๖  เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
    ๓)  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
    ๔)  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
    ๕)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตรมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
    ๖)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ รับรองว่าไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ    
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส   (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้  ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

  ๔. เงื่อนไขการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร     
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก/เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ 
ผู้นั้น และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  ๕. การยื่นใบสมัคร 
       ๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร     
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         ๖.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
สอบคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงเรียน     พระปฐมวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ http://www.phrapathom.ac.th/lms/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
 
 
 
 
 

  ๗. วัน  เวลา สถานที่ และวิธีการสอบแข่งขัน 
      จะด าเนินการสอบคัดเลือก ณ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ดังนี้ 
      ๗.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  จะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน และหรือ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก 
                       ๗.๒  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  จะประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบเอกสารหรือ
วิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  การประกอบคุณความดี  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ 
 

  ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ ๑ ในแต่ละวิชาเอก ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหาร        
งานบุคคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  ทั้งนี้หาก
ไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงานจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้ และโรงเรียน      
พระปฐมวิทยาลัยจะด าเนินการเรียกตัวผู้ที่คัดเลือกได้ในล าดับถัดไป ไปรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานต่อไป 
 

  ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างที่ โรงเรียน             
พระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 

  ๑๐. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
      ๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูจ้าง
สอนในรายวิชาสังคมศึกษา จ านวน ๓ คน  คณิตศาสตร์ จ านวน ๒ คน   และภาษาจีน จ านวน ๑ คน  โดยจะเรียก
ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก 

              ๑๐.๒  การจ้างต าแหน่งครูจ้างสอน ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะ
น าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัด เลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ 

     ๑๐.๓  ก าหนดระยะเวลาจ้างเริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐    
และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ  ๖ เดือน 
       ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ  ในกรณีระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 



-๔- 
 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 

                           (นางสนุันทา  วิจารณ์กุล) 
                         รองผู้อ านายการ  รักษาราชการแทน 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาเอกสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน 
ตามประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

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

๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ประกาศรับสมัคร 

๓  –  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   รับสมัครในเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ  
 ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์   

๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


