
 
                                                    

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว   ครั้งที ่1/2565   

------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จะดำเนนิการสรรหาลกูจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง         
ครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตร ี  จำนวน  1  อัตรา   ตำแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การกีฬา  จำนวน  1  อัตรา  และ ตำแหน่ง
ครูบ้านหญิง  จำนวน  1  อัตรา   รวม  3  อัตรา 

อาศัยอำนาจตามความในหนงัสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546  สั่ง  ณ  วันที่  8   กรกฎาคม  พ.ศ. 2546   เรื่อง  มอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลกูจ้างชั่วคราว   จึงประกาศรบัสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ตามตำแหน่งต่าง ๆ  ดังนี ้

1.  ตำแหน่งที่รับสมคัร   จำนวน  3  อัตรา   ดังนี้ 
1.1  ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาเอกดนตรี   
      รับเงินเดือน  9,000   บาท         จำนวน  1  อัตรา 
1.2  ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา      จำนวน  1  อัตรา      

                           รับเงินเดือน  15,000  บาท (งบประมาณจาก สพฐ.)     
  1.3  ลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหนง่ครูบ้านหญิง       จำนวน  1  อัตรา 
        รับเงินเดือน  9,000  บาท      

2.คุณสมบัต ิ
2.1  คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิส์มัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจา้ง (วิชาเอกดนตรี) 

2.1.1  เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

2.1.2  มีวุฒไิม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอืน่ ที ่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้  

2.1.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งทางคุรุสภาออกให้  

2.1.4  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2.1.5  สามารถอยู่ประจำดูแลหอพักได ้

2.2  คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิส์มัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจา้ง  
      (วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา) 

2.2.1  เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

2.2.2  มีวุฒไิม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอืน่ ที ่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกกลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา  

2.2.3  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2.2.4  สามารถอยู่ประจำดูแลหอพักได ้
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2.3  คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิส์มัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบา้นหญิง 

2.3.1  เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

2.3.2  มีวุฒไิมต่่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอืน่ ที ่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้  

2.3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งทางคุรุสภาออกให้  

2.3.4  สามารถอยู่ประจำดูแลหอพักได ้
 

3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
                     ผู้ประสงคส์มัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและกรอกใบสมัครไดท้ี่  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ ์  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดว้ยตนเอง ที่โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที ่ 26 - 30  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   ระหว่างเวลา 09.00 น.              
ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องบรหิารงานบุคคล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 
4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  

4.1  ใบสมัคร 
          4.2  วุฒกิารศกึษา  

       4.3  สำเนาบัตรประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน 
                 4.4  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนงัสือสำคัญการเปลี่ยนช่ือสกุล ทะเบียนสมรส 
        4.5  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันที่              
ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร 
        4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว                     
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน   จำนวน 3 รูป 
        4.7 เอกสารในข้อ 4.2 – 4.5 ให้มีฉบับจริง และฉบับสำเนาเพื่อตรวจสอบ ที่รับรองสำเนา      
ด้วยตนเอง  อย่างละ 1 ชุด   
 

5.  การยื่นใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก 
5.1  ผู้สมัครคดัเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์             
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่  31  เดือน ตุลาคม  2565  

5.2  ผู้สมัครคดัเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 

5.3  ผู้สมัครคดัเลือก ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหนา้เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

6.  วิธีการคัดเลือก  
           ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ ์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)              
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7.  วัน เวลา และสถานที ่
      จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565   โดยสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้ง          

ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วัน / เวลา รายการ คะแนน 

1  พฤศจิกายน 2565   
เวลา 09.00 น. 

 เป็นต้นไป 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
โดยการสอบสัมภาษณ์ 

 
100  คะแนน 

 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ    โดยเรียงลำดับ 

จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  
  8.1  เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

9.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย  เพชรบูรณ ์   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน 

วันที่  2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565    โดยขึ้นบัญช ี 1  ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการเลอืกสรรอย่าง
เดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหมแ่ล้ว  บญัชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก 

10.  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้ารับการคัดเลือก        
        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ

ในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
สอบในครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

11.  การจ้าง 
        11.1  ผู้ได้รบัการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบญัชีผู้ผ่านการคดัเลือก  โดยจัดทำ

สัญญาจ้างเหมาบริการ   ตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน  2565 – 30  กันยายน  2566 
    11.2  เป็นผูม้ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก           
         11.3 ผู้ที่ได้รับการจ้าง เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ปฏิบัติหน้าที ่ จะต้องไปรายงานตวัเข้ารับการ

ปฏิบัติหน้าทีต่ามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัว  ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง 
         11.4 ผู้สมัครคดัเลือกมีคุณวุฒิสูง แต่นำคณุวุฒิทีต่่ำมาสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะขอ

ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
         11.5 ผูท้ี่ไดร้บัการจ้างต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กฎหมายกำหนด 
        11.6 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย- 

เพชรบูรณ์   จะไม่จ้าง หรือยกเลิกคำสั่งจ้าง แล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได ้
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการคัดเลือก   ลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่งครูอตัราจ้าง   
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบรูณ ์

ครั้งที่  1/2565 
----------------------------------------- 

 

กำหนดการดำเนนิการ วัน / เดือน / ป ี สถานทีด่ำเนนิการ 

1. ประกาศรับสมัคร วันที่  17  ตุลาคม  2565 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

และ เว็บไซต ์
www.kanchanapisek.ac.th 

2. รับสมัคร วันที่  26 – 30  ตุลาคม 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

4. การสอบสัมภาษณ์  วันที ่ 1  พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2565 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

และ เว็บไซต ์
www.kanchanapisek.ac.th 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


