
 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง  
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 

1.1  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน    จ านวน  ๑  อัตรา   
              อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท  

 

๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก   
 ๒.๑  เพศหญิงหรือชาย อายุ ๒3 – 35  ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๔  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามค าวินิจฉัยของแพทย์  หรือต้องไม่เป็นโรคประจ าตัว         
ท่ีต้องพบแพทย์สม่ าเสมอ 
 ๒.๕  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการหรือมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ           
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของ
พรรคการเมือง 
 ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา         
เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 ๒.๑๑  เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ Internet ในการส่งเสริมการเรียนได้ 
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๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
  1) ภาษาจีน 
  2) การสอนภาษาจีน 
  3) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  4) ภาษาจีนธุรกิจ 
 

๔.  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาจีน, ครูท่ีปรึกษา และงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๕.  การรับสมัคร 

ประกาศรับสมัครระหว่างวันท่ี 3 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเป็นการ
สมัครด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องปฏิบติัตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

5.1 ผู้สมัครปริ้นใบสมัครจากหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.ratb.ac.th  และกรอกข้อมูลของตนเอง
ตามความจริง พร้อมท้ังติดรูปให้เรียบร้อย 

5.2 ผู้สมัครอัพโหลดใบสมัครของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ (ไฟล์ pdf.) ใน 
Google Forms https://forms.gle/kEne1riGptjTJxbi7 โด ย ระบ บ จะปิ ดก าร รับ สมั ค รวั น จัน ท ร์ ท่ี  
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 
 
๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ 

 ๖.๑  รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.4  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
6.5  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
6.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

 ๖.7  ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ประจ าตัวและไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖.8  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี)  อย่างละ  ๑  ฉบับ   
ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และน าเอกสารฉบับจริงมายื่นใน 

วันสอบ ทางโรงเรียนจะคืนให้ทันทีในวันสอบเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ ทางโรงเรียน 

ราชโบริกานุเคราะห์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 

//7. การประกาศรายช่ือ... 
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๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร ภายในวันอังคารท่ี  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.ratb.ac.th 
 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลอืก 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสอน และ 

สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ในวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สถานที่ 

วันท่ีพุธที่ 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564 

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาค  ก  
       สอบข้อเขียน 
ภาค  ข 

       สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 
70 

 
30 

ห้อง 831 อาคาร 8 
ช้ัน 3 

 

9.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 

 
10.  การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 ๑0.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.  
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างเมื่อได้รับจัดสรรครูย้ายสถานศึกษา ครูบรรจุใหม่ หรืออัตราก าลังเกินเกณฑ์ท่ี
ก าหนด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโรงเรียน 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้สอบได้ในล าดับถัดไป 
 ๑0.๒  กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

                                                                      

                                                       (นายสุรินทร์  ส าลี) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

http://www.ratb.ac.th/
http://www.ratb.ac.th/


(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)                                                                  เลขประจำตัวสอบ.................................... 
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอนวิชาภาษาจีน 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

 

1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................................................... ....................... 
2. สัญชาติ................................เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................อายุ..............ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
 บัตรประจำตัวประชาชน  เลขที่   
 วันบัตรหมดอายุ.........................................................................ภูมิลำเนา(จังหวัด)........................................................................... 
3. ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................

ตำบล......................................อำเภอ..................................จงัหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์...................................... 
 โทรศัพท์..................................................... 
4. ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา.........................................สาขา/วิชาเอก........................................................................ .................. 
  มหาวิทยาลัย.......................................................................วนัที่สำเร็จการศึกษา..................................................     
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................................................... 
5.  ประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากอดีตถึงปัจจุบัน) 
 1. สถานที่ทำงาน……………….................………………….............................ตำแหน่ง............................................................................  
     ระยะเวลา จากปีพ.ศ. ....................................... ถึง พ.ศ. ....................................... 
 2. สถานที่ทำงาน……………….................………………….............................ตำแหน่ง............................................................................  
     ระยะเวลา จากปีพ.ศ. ....................................... ถึง พ.ศ. ....................................... 
 3. สถานที่ทำงาน……………….................………………….............................ตำแหน่ง............................................................................  
     ระยะเวลา จากปีพ.ศ. ....................................... ถึง พ.ศ. ....................................... 
6. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก  ดังนี้ 
   6.1  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา   6.2  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
   6.3  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   6.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
   6.5  สำเนาทะเบียนบ้าน   6.6  ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรฐั ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน)  
   6.7  อ่ืนๆ.......................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
             (.........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รบัสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

     ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 

 

(ลงชื่อ).................................................. 
       (..................................................) 
 ตำแหน่ง................................................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มคัรแล้ว   เห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก…….….....…………........…………………………….... 
....................................................................................................................... 

    (ลงชื่อ).................................................. 
            (..................................................) 
     ตำแหน่ง................................................. 

 

ติดรูปถ่าย 

หนา้ตรง 

ขนาด 1 น้ิว 


