
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว  ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน 

********************* 
ดวยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  

มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน จํานวน ๑ 
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562  
ลงวันที ่24  กรกฎาคม ๒๕60 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ 1120/๒๕60    
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  ๒๕60 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน  ดังนี้ 

๑.  ตําแหนงทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน จํานวน  ๑ อัตรา                    
อัตราคาจางเดือนละ ๑๒,๓๙๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
  ๒.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๔  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ  
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

   ๒.๗  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคการระหวางประเทศ 
   ๒.๙  ไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ๓.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 
  ๓.๒  มคีุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 

  ๔.  ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน  
  ๔.๒  งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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  ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ ณ หองงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  
เวลา ๐9.0๐ – ๑5.0๐ น.  

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร  
  ผูสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา                       
ในระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ เวนวันหยุดราชการ 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

 ๖.๒  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ  
ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด 
หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จะไมพิจารณาจาง และ        
จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน 
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที ่9  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน 
ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
ในวันที่ 10 พฤษภาคม   ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา โดยได
กําหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 10 พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.เปนตนไป 

ภาค ก 

- ความรู ความสามารถทั่วไป 

- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๒๕ 

๒๕ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ๕๐ 
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 ๙.  การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบในแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกวา
ตามลําดับ โดยหากมีคะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ไดตามลําดับ
คะแนนที่สอบไดตาม ขอ ๗ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา             
โดยเรียงลําดับจากผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 

 ๑๒.  การจัดทําสัญญาจาง 
  ๑๒.๑ จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการคัดเลือก  โดยใชประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการ
สอบคัดเลือก ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  เปนหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจาง จึงเปนหนาที่ของ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวทําสัญญาจางจะมีหนังสือเรียกตัว
ตอไป 
  ๑๒.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม
พิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

         อนึ่ง  ครูอัตราจางรายเดือนทําหนาที่ครูผูสอน วิชาภาษาจีน ถือเปนการจางอัตราจางรายเดือน 
จะไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ 
หากผูใดจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   30  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     
 
       

 

                                                              (นายไชยสิทธิ์  ไพบูลย) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
 


