
 
ประกาศโรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

 

เรื่อง ประกาศรบัสมคัรบคุคลเข้ารบัการสอบคัดเลือกเปน็พนกังานจ้างเหมาบรกิาร 
ต าแหนง่ ครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย 

……………………………….  
 

 ด้วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความประสงค์จะเปิดรับ
สมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จ านวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1. ชื่อต าแหน่ง ครูจ้างสอน 
   จ านวน   2  อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 
สังกัด    โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ   ปฏิบัติในหน้าท่ี ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1  สัญชาติไทย 
2.1.2  อายุต้ังแต่ 22 – 35 ปีบริบูรณ ์
2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4  ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ 
2.1.5  ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีงามจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

2.1.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1  เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2.2.2 เป็นผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย                  

หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript ภาษาไทย)  

2.2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

2.2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี เว็ปไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

www.wrk.ac.th  ต้ังแต่วันท่ี 7  ถึง วันท่ี 15 ตุลาคม 2564  
 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 3.2.2  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตัว

จริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.3  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) ตัวจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.4  บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.5  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ตัวจริงพร้อม

ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน น าหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุอันใด อันมีผลท าให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2564  

บนเว็ปไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา www.wrk.ac.th 
 

5. วัน เวลา และวิธีสรรหาและคัดเลือก 
วัน เดือน ป ี การประเมิน คะแนนเต็ม 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติการสอน 
- ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

100 คะแนน 

 
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกตามล าดับคะแนน         
ภายในวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 บนเว็ปไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา www.wrk.ac.th 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 ตุลาคม 2564 
 
 
           (นางสาวรุ่งชีวา   สุขศรี) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wrk.ac.th/
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QR CODE สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหนง่ ครจู้างสอนวิชาภาษาไทย 

 


