
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชานุบาล 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

จ านวน 1 อัตรา 
……………………………….. 

 ด้วย  โรงเรียนราชานุบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีความประสงค์          
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
      1.1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน  1  อัตรา 
   

  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
  (3)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้น และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (5)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน     
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี        
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (8)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกให้พักจากราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
  (9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรฐัวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนๆของรัฐ 
  (10)  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี 
  (11)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  หรือนักบวช 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

      2.2.1  ต าแหน่ง ภาษาอังกฤษ ได้รับเงินเดือนอัตรา  9,000 บาท  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- มีวุฒิปริญญาตรี  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
- มีใบประกอบวิชาชีพครู 
- มีความสามารถในการสอนได้ทุกวิชาและทุกระดับชั้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel,Internet ได้คล่อง 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี 
- มีใจรักในวิชาชีพครู 
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการท างาน 

 
 

                     /3.  การรับสมัคร 
 



 
 

3.  การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ ห้องธุรการ  
โรงเรียนราชานุบาล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ตั้งแต่วันที่  23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
1.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็น

ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน        
วันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6 เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน 1 รูป 

3.  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา จ านวน  อย่างละ 1 ฉบบั 
4.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น และแสดงว่าไม่เป็นโรค           

ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที ่3 (พ.ศ.2535) 
5.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ  
6.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
 

 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วยตนเองด้วย 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป                  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครเองไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่ารับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และ             
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย ลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่าย       
ของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งนั้น  
หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลัง ต้องแจ้งให้โรงเรียนราชานุบาล ทราบทันที 
 
 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินความรู้ ความสามารถ  

โรงเรียนราชานุบาล อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม  2564  ทาง  Facebook  โรงเรียนราชานุบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         /7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 
 
 
 



 
 

 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
                    โรงเรียนราชานุบาล อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการปฏิบัติจริงด้านการสอน                
ไม่เกิน 20 นาที และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบในวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี  ต าแหน่ง เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 6  
พฤษภาคม 

2564 
 

- ครูผู้สอน 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เวลา 09.00  - 

12.00 น. 
 

สอบภาคปฏิบัติ (60 คะแนน) 
  - การสอบ (ให้เตรียมเอกสาร แผนการสอน 

มาให้คณะกรรมการดูก่อนสอบ) 
ห้องนิทรรศการ
เฉลิมพระเกยีรติ 
อาคารโสมนัส                 

วันที่ 6 
พฤษภาคม 

2564 
 

- ครูผู้สอน 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

            สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) 
-  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
  ความสามารถและประสบการณ์การท างาน 
- บุคลิกภาพด้านต่างๆ อุปนิสัย 
- ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
  ที่สอบคัดเลือก 
- ท่วงที วาจา ปฏิภาณไหวพริบ เชาว์ปัญญา 
- เจตคติ 
 

ห้อง
นิทรรศการเฉลมิ

พระเกยีรติ 
อาคารโสมนัส                 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์แต่ละภาค        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับที่จากล าดับผู้สอบที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยตามล าดับ หากคะแนนเท่ากัน       
ให้ใช้ผลการสอบภาคปฏิบัติการสอนที่สูงกว่าได้ล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากันอีกให้ผู้สมัครคัดเลือกก่อน 
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
 

9.ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
                  (1)  โรงเรียนราชานุบาล อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่    
7 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.30 น. ทาง Facebook  โรงเรียนราชานุบาล 
        (2) โรงเรียนราชานุบาล  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 1 ปี
นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก 
 
 

10. การเรียกตัวผู้คัดเลือกได้ไปรายงานตัว 
   10.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ ตามจ านวนอัตราว่างที่ประกาศฯไว้ ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้าง        
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชานุบาล ทั้งนี้ ไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่         
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชแต่อย่างใด 
  
 
 
 
 

         /10.2 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
 



 
 
 10.2 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศ           
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือก ที่จะต้อง
รับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10.3  เมื่อมีต าแหน่งว่างระหว่างปี จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศขึ้นบัญชีส ารองไว้ตามล าดับ        
ทางหนังสือราชการ ไปรายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
 10.4 เมื่อได้รับการจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 10.5  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้                  
ไม่ว่ากรณีใด  
   
 หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆมิได้ 
 

         จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  23 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
      ลงชื่อ 
             (นางมนตรา  ฟักมงคล) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจ าชั่วคราว รายเดือน 
 ต าแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอกอังกฤษ 

โรงเรียนราชานุบาล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

********************************************* 
 

วันที่  23  เมษายน  2564   ประกาศรับสมัคร 
วันที่  23  เมษายน – 4 พฤษภาคม  2564 รับสมัคร    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
วันที่  5    พฤษภาคม  2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  6    พฤษภาคม  2564    ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่  7    พฤษภาคม  2564     ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  10  พฤษภาคม  2564     รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 
วันที่  10  พฤษภาคม  2564     เริ่มปฏิบัติงาน 

  
 


