
 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กพิการ ซึ่งโรงเรียน        
วัดไร่ขิงวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างส าหรับการปฏิบัติงานของพี่เล้ียง
เด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อ ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ช่ือต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน  1  อัตรา 
1.2 จ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000 บาท 
1.3 สัญญาจ้าง เป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีถัดไป และไม่มีข้อผูกพัน             

ท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
 2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
  2.1 ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้
ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  2.2 ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.3 บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการ
ตามท่ีได้รับหมาย 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

  3.1.1 มีสัญชาติไทย  
  3.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  3.1.3 เป็น ผู้ เ ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3.1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองหรือต าแหน่งข้าราชการอื่น 
  3.1.5 ไม่ เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้า ท่ี ไ ด้ไร้

ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

  3.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น 

  3.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  3.1.8 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  3.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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  3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

3.1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

  3.1.13 ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  3.1.14 ภิกษุ  สามเณร  หรือ  นักบวช  ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 3.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 3.2.2 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 

4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
  รับสมัครสอบคัดเลือก ต้ังแต่วันท่ี 14 – 22 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะวัน                  
และเวลาราชการเท่านั้น (ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น. ภาคบ่าย  เวลา 13.00 - 16.00 น.)              
ท่ีส านักงานปกครอง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โทร. 034-318087 ต่อ 137,                      
034-318088  
 5.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
  5.1 ใบสมัค ร เข้ า รั บการ คัด เ ลื อก  ตามแบบ ท่ีก าหนด ขอรั บ ใบสมั ค ร                           
ได้ท่ีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

5.2 รูปถ่ ายหน้ าตรง  ไม่สวมหมวกและ ไม่ ใ ส่แว่ นตาสีด า  ขนาด 1 นิ้ ว                   
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1  รูป 
  5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1   ฉบับ 
  5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  5.5  ส าเนาวุฒิบัตร จ านวน  1  ฉบับ 
  5.6  ใบรับรองแพทย์  (ยื่นภายหลังท่ีได้ประกาศผลการสอบฯ)  จ านวน  1  ฉบับ 
  5.7  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น 
จ านวน  1  ฉบับ 

ทั้งนี้ ให้มีเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย  และต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 6. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  6.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม 
ห้ามสวมหมวก กางเกงยีนส์ เส้ือยืด รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด ผู้หญิงต้องสวมกระโปรงเท่านั้น        
พร้อมรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
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7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565  ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  หรือ
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาท่ี www.wrk.ac.th 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  คัดเลือกโดย  วิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
 9.  วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565   
-  เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 
สัมภาษณ์ 

 
100 คะแนน 

 

10. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ                  
โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดล าดับท่ี ดังนี้ 

ก. คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ งมากกว่ าเป็ น                              
ผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 

ข. คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ ผู้ได้คะแนนความรู้ ท่ัวไปมากกว่า            
เป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 

ค. คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ ท่ัวไปมากกว่า                 
เป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 

ง. ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้มีหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ  
ท่ีสูงกว่า 
 11.  การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก  
  11.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ตามล าดับท่ีและได้รับอัตราค่าจ้างตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
  11.2 เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
  11.3 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
  11.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงาน
ข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้อง     
สิทธิใด ๆ มิได้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
                                                                                  
         
 

               (นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 

http://www.wrk.ac.th/

