
 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

เร่ือง  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ  
ต าแหน่ง พนักงานบริการ   
------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการในต าแหน่ง พนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1.  รายละเอียดการจ้าง  
ช่ือต าแหน่ง    พนักงานบริการ  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท 
สังกัด    โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวก บริการท าความสะอาดพื้นท่ี  

และให้บริการคณะครู บุคลากร และนักเรียน 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1) มีสัญชาติไทย  
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีถึงสามสิบห้าปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 
   (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองหรือต าแหน่ง

ข้าราชการอื่น 
   (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไ ด้         

ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น 

   (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   (12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

   (13)  ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  2.1.2  ภิกษุ  สามเณร  หรือ  นักบวช  ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25 - 45 ปี 

2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

4. มีประสบการณ์การท างาน และเช่ียวชาญในงานด้านช่างจะรับ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. อ านวยความสะดวก บริการท าความสะอาดพื้นท่ี และให้บริการคณะ

ครู บุคลากร และนักเรียน 
2. อยู่ยามเฝ้าสถานท่ี ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และ

ความเรียบร้อยในบริ เวณสถานท่ีดังกล่าว หรืองานอื่นใด                           
ท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีส านักงานปกครอง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้ังแต่                 
วันท่ี 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น.                    
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.) และสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
www.wrk.ac.th และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถาม                   
ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-318088, 034-318087 ต่อ 137 
  3.2. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในการสมัคร 

  1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว                   
ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1  รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  2) ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน/ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมท้ังน าต้นฉบับแสดงเพื่อการตรวจสอบด้วย 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1  ฉบับ 
  5)  ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆเช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุล เป็นต้น ถ้ามีอย่างละ 1  ฉบับ 
 3.3 ผู้สมัครสอบไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้ท่ีจะสมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีท่ีผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ                           
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ                  
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
 
 
 
 



 -3- 
 
4.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงาน 50 ทดลองปฏิบัติ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

1. ประวัติ/ประสบการณ์ 
2. บุคลิกภาพ 
3. ไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ปัญหา 
4. การมีใจรักในงานท่ีรับผิดชอบ 
5. ความสามารถพิเศษ 

50 สัมภาษณ์ 

***ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 คะแนน 
 5. การประกาศ วัน  เวลา สอบคัดเลือก 
  โรงเรี ยนวั ดไร่ ขิ งวิ ทยา จะด าเนินการพิ จารณาคุณสมบั ติและสอบ คัดเลือก                          
ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้  
   1.1 ทดสอบความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงาน โดยทดลองปฏิบัติงาน (ภาคเช้า) 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
   1.2 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (ภาคบ่าย)              
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท้ังในการสอบภาคความเหมาะสมต่อต าแหน่งและภาคความรู้
เฉพาะเกี่ยวกับงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ  2 ครั้ง โดยจะเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง
ท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้รับคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับท่ีสูงกว่า 
 7. การประกาศรายชื่อ 
  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ
ในวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พร้อมท้ังประกาศ             
ทางเว็บไซต์ www.wrk.ac.th ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

8. การจ้าง 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                     
ในต าแหน่ง พนักงานบริการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
                                                                                  
         
 

                  (นางสาวรุ่งชีวา  สุขศรี) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

 


