
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
*********************************************** 

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 อัตรา จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
  - ครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอนชาย โครงการคืนครูให้นักเรียน (จ้างด้วยเงินงบประมาณ)   
ปฏิบัติงานดูแลนักเรียนประจ าพักนอน   จ านวน  1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)  

- เจ้าหน้าทีง่านโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียน    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างบาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)เดือนละ 9, 000   

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
2.1   ต าแหน่งครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1.1  มีสัญชาติไทย 
     2.1.2  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4  วุฒิการศึกษาตั่งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่า 
  2.1.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
    

 2.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.2.1  มีสัญชาติไทย 

     2.2.2  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.2.4  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า 
  2.2.5 วุฒิที่ได้รับ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง   

2.2.6 รับผิดชอบจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ วีดิโอ ตกแต่ง ตัดต่อล าดับภาพบันทึกเสียง จัดท า
สไลด์ ควบคุมระบบเสียงตามสาย ตลอดจน เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 



  2.2.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.2.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  2.2.10 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

2.2.11 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มา
ยื่นด้วย 
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่   
วันที่ 5 ตุลาคม  2561   ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561    เวลา  09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ  สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม  035-494715 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

  4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ จ านวน  1  ฉบับ 

 5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก  ภายในวันที่  17 ตุลาคม  2561  ที่  
http://www.kpsp.ac.th/home.php     
 

 

http://www.kpsp.ac.th/home.php


7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี    จะด าเนินการ
คัดเลือก    ในวันที่  19 ตุลาคม  2561 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่คัดเลือก  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย  สุพรรณบุรี อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

8.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการผ่านการคัดเลือก 
  8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
  8.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  8.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่   22 ตุลาคม  2561   ที ่ http://www.kpsp.ac.th/home.php     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้น
บัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้
  
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

            9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  9.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  24 ตุลาคม 2561  รายงานตัว 
  9.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึง
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  9.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง
ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย 
  9.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  9.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติงาน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561              

 

                      
(นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 

http://www.kpsp.ac.th/home.php

