
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน 

 ********************* 
ด้วยโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก
ภาษาจีน จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน  ดังนี้ 

 

 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,5๐๐  บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  - ครูสอนวิชาเอกภาษาจีน  จ านวน  ๑  อัตรา 
   

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.ค. รับรอง ในสาขาวิชาเอกการศึกษาภาษาจีน
  ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น       
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน   ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.            
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (๑)  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 
 (๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ออกให้โดยคุรุสภา 

 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  
อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน   ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 เมษายน  2564  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุด 
ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  098-7501766 (ครูระนอง  ทองสุข) 064-9695619 (ครูพกุลวรรณ  
วันเพ็ญ) หรือทาง e-mail  :  nan2.smk@gmail.com  พร้อมแนบเอกสารการสมัครสอบ 
 



-2- 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน 

ผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามจีะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑.5  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยืน่ใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง (ในเวลา 09.00 น.- 16.00 น.) หรือ

ยื่นใบสมัครทาง e-mail  :  nan2.smk@gmail.com  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  
พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  ๕.2  ผู้ยื่นเอกสารการสมัครสอบทาง e-mail  :  nan2.smk@gmail.com  ในวันสอบ ให้น า
เอกสารตัวจริงมาด้วย 
  5.3 ค่าสมัครสอบ  50 บาท     ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสองแคว   
เลขที่บัญชี 020113749764  ชื่อบัญชี  เงินรายได้สถานศึกษา  พร้อมแนบสลิปในการสมัครผ่าน e-mail   

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  30  เมษายน  2564   ณ  โรงเรียน
สมาคมพยาบาลไทย และทาง  www.skpt.ac.th  

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
10.๐๐ น.  – 12.00 น. 
 
 
 
 
 

 
- สอบข้อเขียน  
จ านวน 50 ข้อ 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 

 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป   10 ข้อ 
- ภาษาจีน    30 ข้อ 
- วิชาชีพครู  10 ข้อ 
- ภาษาอังกฤษ 5 ข้อ 
- เหตุการณ์ประจ าวัน  5  ข้อ 
  

13.00 น.  เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์ ,  
แฟ้มผลงาน 

100 1. เอกสารประกอบผลงานและภูมิล าเนา 
  1.1 ภูมิล าเนา   20 คะแนน 
  1.2 เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน 
25 คะแนน 
  1.3 วุฒิการศึกษา  5 คะแนน 
2. การสัมภาษณ์ 
  2.1 บุคลิกท่าทาง   30 คะแนน 
  2.2 เจตคต ิ   20  คะแนน 

คะแนนรวม ๑5๐  
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๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วันที่  5  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.๐๐ น.  เป็นต้นไป  
สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  
ภายในวันที่  6  พฤษภาคม 2564   ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  และทาง  www.skpt.ac.th 
  

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  7  พฤษภาคม  2564   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี             
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ               
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง   
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้           
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
           
 
 
 

           (นายพิพัฒน์    พงษ์พันธ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 

 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 

ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ท าหน้าที่ครูผูส้อนเอกวิชาภาษาจีน 
ตามประกาศโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  ลงวันที่  1  เมษายน  2564 

................................................................................ 
 

      1 เมษายน 2564     ประกาศรับสมัคร 

     19 – 25  เมษายน 2564    เปิดรับสมัคร  (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองหรือยื่นใบสมัคร 

ทาง e-mail  :  nan2.smk@gmail.com 

    30 เมษายน 2564       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

    5  พฤษภาคม  2564    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

   6   พฤษภาคม  2564  ประกาศผลสอบคัดเลือก 

   7  พฤษภาคม  2564     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

  
.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนเอกวิชาภาษาจีน 
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ........................................................................ นามสกุล........................................... .......................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ.......................... ..........ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
 
 
 
 
      ลายมือชื่อ...............................................................ผู้สมัคร 
            (.............................................................) 
                 ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.............................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 

 


