
  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ  
********************* 

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุร ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง     
เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ด้วยงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ประจำปีงบประมาณ 2566   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)     จำนวน  1  อัตรา 
   อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท  (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
  

 1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.2 เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย 
  1.3 มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
  1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  1.6 ไม่เปน็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
มายื่นด้วย 
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือเทียบเท่า 
2.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี 
2.4 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.5 มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานราชการ 

        หรือเอกชน 
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2.6. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
2.7 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

3. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
3.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 

  3.2 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
3.3 งานอ่ืนๆ ทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  
ชั้น 2  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  17-25 ตุลาคม  
2565  เวลา 9.00 - 16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032-291252  

 5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
5.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  5.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครู  
         ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน 

5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  5.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
  5.6  รูปถ่าย ขนาด  ๑.5  นิว้  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

 6.  การยื่นใบสมัคร 
6.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด 
  6.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันพุธ ที ่ 26 ตุลาคม 2565    
ทีห่อ้งธุรการโรงเรียนกรบัใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   และ www.krabyai.ac.th 
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8.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  และสอบสอน 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม  ๒๕65 
๐๙.๐๐ - 10.00 น.   

 
- สอบข้อเขียน 
 

 
30 

 

 
หอ้งประชุมว่องกุศลกิจ 

10.30 น. เป็นต้นไป 
 

- สอบสัมภาษณ์/  
  สอบสอน 
 

70 ห้องประชุมเกียรติยศ  
 

คะแนนรวม 100  
 

 

9.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ อาคาร 1 
ชั้น 2 โรงเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    
 

10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  10.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน  จะใช้วิธีการเรียงลำดับจากการสมัคร  
  10.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง 
ลงมา  ในวันจันทร์  ที่ 31 ตุลาคม 2565   ที่ www.krabyai.ac.th รายช่ือผูส้อบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ 
ไม่เกิน  ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด 
กรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

          11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  11.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจดัทำสัญญาจ้าง 
     -  วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. รายงานตัวทำสัญญาจ้างและ 
เริ่มปฏิบัติงาน ณ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
  ๑1.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑1.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ 
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
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  ๑1.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑1.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง  
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  11.6 ผู้ได้รับการจ้างจะได้รับเงินตอบแทนเป็นรายเดือนจำนวน 11 เดือน จำนวนเงินเดือนๆละ 
15,000 บาท จะได้รับเงินเดือนเมื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2  โอนเงินงบประมาณการจ้างมายัง
สถานศึกษา  
 

           ๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได ้
ไม่ว่ากรณีใดๆ   
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17 ตุลาคม  พ.ศ.2565 
           

 
                                                                (นางจันทรา  เรือนทองดี) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม    
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืก 
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครอูตัราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ  

งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2  ประจำปีงบประมาณ 2566  
ตามประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 

 ลงวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕65 
........................................................................... 

 
วันที่ 17-25 ตุลาคม 2565   ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.0๐ น.)  
วันที่ 26 ตุลาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 28 ตุลาคม 2565   สอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอน   
วันที่ 31 ตุลาคม  2565   ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
 

.............................................................................. 
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เลขที่........./.......... 

          ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)   

งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา...... ...................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
3.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออกให้ ณ อำเภอ .............................. 
       จังหวัด.........................................เมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
4.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด.................................................... ....รหัสไปรษณีย์................... 
       E-mail..................................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
5.    วุฒิการศึกษา.............................................................วชิาเอก................................................................... 
  จากสถานศึกษา..........................................................เมื่อวนัที.่..........เดือน..........................พ.ศ.............. 
7.  ความสามารถพิเศษ  ................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................... 
8.   สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
9.    ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
   สำเนาใบปริญญาบัตร  
   ใบแสดงผลการเรียน 
   สำเนาบัตรประชาชน   
   สำเนาทะเบียนบ้าน   
   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

                วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
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