
  ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  

   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
--------------------------------- 

           ด้วย โรงเรียนระหานวิทยา ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง อาศัยความ
ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง เมื่อ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบ
อำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 ชื่อตำแหน่ง         ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน 
 ตำแหน่งว่าง   จำนวน ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
 ๑.๓ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมือง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนด 
                  ในกฎ  ก.ค.ศ. 
 ๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 
                 กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
                   หน่วยงานอื่นๆของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๑.๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดตามระเบียบ  
                   กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
 ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 



๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๒.๑ เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 
รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน  

๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรอง
สิทธิจากคุรุสภา 

๓. การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนระหานวิทยา ระหว่างวันที่  
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๔.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
 ๔.๒ เอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร           จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓ สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)            จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                     จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                          จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๗ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล          จำนวน ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น            
ผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง             
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตำแหน่งที ่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู ้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า              
การรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนระหานวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนระหานวิทยาและทางเว็บไซต์โรงเรียนระหานวิทยา http://www.rws.ac.th/ 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู ้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอนต่อหน้าคณะกรรมการ       
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนระหานวิทยา 
 ๗.๑ ทดลองสอนต่อหน้าคณะกรรมการ (๗๐ คะแนน) 

๗.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (๓๐ คะแนน) 
  - ประวัติส่วนตัว / การศึกษา      ๕  คะแนน 
  - บุคลิกภาพ /การแต่งกาย    ๑๐  คะแนน 

http://www.rws.ac.th/


  - ประสบการณ์/ความรู้     ๑๐  คะแนน 
  - ไหวพริบ/เจตคติท่ีดี       ๕  คะแนน 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้เข้ารับการ
คัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่เข้ารับการ
คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู ่ในลำหรับที ่สูงกว่า หากได้คะแนนความรู้
ความสามารถเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็น
เด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

๙. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนระหานวิทยาจะประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓             
ณ โรงเรียนระหานวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียนระหานวิทยา http://www.rws.ac.th/ โดยประกาศ      
เรียงตามลำดับ 

๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑๐.๑ ผู้นั้นไม่สามารถมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด 
 ๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
 ๑๐.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง 

๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน 
 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเริ่มการปฏิบัติงาน จะใช้การประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกอยู่ในลำดับที่ ๑ มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนระหานวิทยา ทั้งนี้       
ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลู กจ้างของหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไป
รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างและจะเรียกผู้ที ่ได้รับ
คัดเลือกถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดภายหลังมิได้ 

ข้อมูลติดต่อ 
 โรงเรียนระหานวิทยา               หมายเลขโทรศัพท์   ๐๕๕ – ๐๘๗๖๓๑ และ ๐๙๘ – ๗๔๖๔๐๖๙ 
 เว็บไซต์โรงเรียนระหานวิทยา      http://www.rws.ac.th/ 

         

 

 

 

http://www.rws.ac.th/


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

                                                            (นางสาวศิริกุล   เก่าราชการ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนระหานวิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

ที ่ รายการปฏิบัติ วัน เดือน ปี 

๑ ประกาศรับสมัคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒ ประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าร ับการ
คัดเลือก 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓ ประเมินสมรรถนะ 
   -  ทดลองสอนต่อหน้าคณะกรรมการ        
   -  สอบสัมภาษณ์ 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓        

๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓        

๕ รายงานต ั วทำส ัญญาจ ้างและเริ่ ม
ปฏิบัติงาน 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓        

 
 


