
ประกาศโรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ ์
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกลกูจ้างชั่วคราว  ตาํแหน่งครดูแูลนกัเรียนประจําพกันอน 

จากเงินงบประมาณปี 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      ด้วย โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครปฐม  
จัดการศึกษานักเรียนประจําชายล้วน  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลอืกลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูดูแล
นักเรียนประจําพักนอน เงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 2 อัตรา 

ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/3876 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 29/2546 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว เกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ
หน้าที่ครูดูและนักเรียนประจําพักนอน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่รับสมคัรคัดเลอืก
ครูดูแลนกัเรียนประจําพักนอน จํานวน 2 ตําแหน่ง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  และค่าทําการนอกเวลา
รายละเอียดวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัคร เป็นผู้มีคณุสมบตัิ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผูท้ีม่ีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้สามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 2.5 ไม่เป็นผู้ทีดํ่ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

 2.6 ไม่เป็นผูท้ีเ่คยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี  
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 2.7 ไมเ่คยเป็นผู้ถูกลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

/3. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป... 
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3. คณุสมบตัิเฉพาะทั่วไป 

มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มทีัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถ 
ทํางานเป็นทีม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 

4. การรบัสมัคร 
4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมคัร 
      ประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2564  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก   

ติดต่อขอรับใบสมคัรได้ทีก่ลุม่บริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th  
  4.2  วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร 
         ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2564   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เอกสารและหลักฐานทีผู่้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
   4.1 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จํานวน 1 ฉบับ 
   4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน       จํานวน 1 ฉบับ 
   4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)   จํานวน 1 ฉบับ 
   4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จํานวน 1 ฉบับ 

ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 
   4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 3 รูป 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)           
   4.7  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน 1 ฉบับ 

 ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัคร เมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่พิจารณาจ้าง และ
จะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ภายหลังมิได้  
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการคดัเลือก 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ย่ืนสมัคร และกําหนด  

วัน  เวลา  สถานที่  ในการเลือกสรร  ภายในวันที่  27  ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
 
 

/3. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก... 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารดาํเนนิการสอบคดัเลือก 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่  28  

ตุลาคม 2564   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอํานวยการ ช้ัน 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย 
โดยได้กําหนดการคัดเลือก  ดังน้ี 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
28 ตุลาคม 2564 
09.00 น. เป็นต้นไป 

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
1. สัมภาษณ ์
2. ประเมินผลประสบการณ์ในการทํางานและวิสัยทัศน์ 

 
(50 คะแนน) 
(50 คะแนน) 

 
7.  การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกว่าตามลําดับ โดยหาก
มีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลําดับที่สูงกว่า 
 
                8.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่  29 ตุลาคม 2564  ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลําดับ 
 

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผู้ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลําดับจาก 

มากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 
                10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 

จะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด  ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับต้ังแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
     10.1 ผู้น้ันได้สั่งจ้างไปแล้ว 
     10.2 ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
     10.3 ผู้น้ันไม่ไปรายงานตัว เพ่ือรับจ้าง 
     10.4 ผู้น้ันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กําหนดได้ 
     10.5 ผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

 
 
 
 

/11. การดําเนินการจัดจ้าง… 
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 11. การดําเนินการจัดจ้าง 
    11.1 การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทําสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน โดยให้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ที่ต้องทราบประกาศรายช่ือ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
   - จัดหาผู้ค้ําประกันการปฏิบัติงานโดยต้องมาลงนามในเอกสารที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการระดับชํานาญการ ขึ้นไป ใน
วันที่มาทําสัญญาจ้างงาน 
        11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ
หน้าที่ตามตําแหน่งงาน หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  
     11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้น้ันจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ มิได้ 
 
    ทั้งน้ี หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศ 
รับสมัคร  จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21 ตุลาคม  2564 
 
 
 
       
         (นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธ์ิ) 
             ผู้อํานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ปฏทินิการดาํเนินการคดัเลือกลกูจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูดแูลนกัเรียนประจําพกันอน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ลงวันที่ 21 เดือน ตลุาคม 2564 
.............................. 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมคัร 21-26 ตุลาคม 2564  
2 รับสมัคร 21-26 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2564  
4 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2564  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  29 ตุลาคม 2564  
6 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง  30 ตุลาคม 2564  
7 เริ่มปฏิบัติงาน และจัดส่งสญัญาจ้างให้ สพม.นครปฐม 1 พฤศจิกายน 2564  

 
 

…………………..ผู้ร่าง 
…………………….ผู้พิมพ์ 
.......................ผูต้รวจ 


