
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
…………………………………………………………………. 

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 3 อัตรา  อาศัยอ านาจ
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ชื่อต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง 
    1) วิชาเอกภาษาจีน   จ านวน   1   อัตรา 
    2) วิชาเอกภาษาไทย   จ านวน   1   อัตรา 
    3) วิชาเอกปฐมวัย  จ านวน   1   อัตรา 
ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1) มีสัญชาติไทย 

2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
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 13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกภาษาจีนหรือวิชาเอกที่
เกี่ยวข้องกับภาษาจีน  สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี  สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา และสาขา
วิชาเอกปฐมวัย    

2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ ตามที่คุรุสภาออกให้และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

3. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง 

ระหว่างวันที่ 18 – 22  เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ดังนี้ 
    4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
    4.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
    4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอกพร้อมฉบับ

จริง จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใช้ในการสมัครคัดเลือก ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออก 

ให้ได้ทั้ง 4 ประเภท คือ (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (3) หนังสือรับรอง
สิทธิ (4) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

    4.5 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
    4.6 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
    4.8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จ านวน 1 ฉบับ 
    4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง 

พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
5. กำรยื่นใบสมัคร 
    5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 

เสื้อยืด และรองเท้าแตะ พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน สมบูรณ์ 

    5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน กรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียกสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

   5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
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6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565     

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และเว็บไซต์ http://www.anubalrct.com 
7. วิธีกำรคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน (50 คะแนน) และสอบสัมภาษณ์ 

(50 คะแนน) 
8. วัน เวลำ และวิชำที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ ตาม

ก าหนดการสอบ ดังนี้ 
ภำค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ภำค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-10.00 น. 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
50 คะแนน  

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน  

 

9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเสือกสรรจะต้องได้คะแนน       

ในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
10. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565        

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และเว็บไซต์ http://www.anubalrct.com 
11. กำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 
    11.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก         

ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2565  
    11.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ

จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
    11.3 ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้

ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุรีย์  อมาตยพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 

http://www.anubalrct.com/
http://www.anubalrct.com/


 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง 
ตำมประกำศโรงเรียนอนุบำลรำชบุรี ลงวันที่ 12  เมษำยน  2565 

 
ที ่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 18 – 22 เมษายน 2565  
2 รับสมัคร 18 – 22 เมษายน 2565  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 25 เมษายน 2565  
4 ด าเนินการสอบคัดเลือก 29 เมษายน 2565  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2565  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 3 พฤษภาคม 2565  
7 ปฏิบัติงาน 9 พฤษภาคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


