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ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ),
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)
............................................................................................
ด้วย โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 ตาแหน่ง ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ) จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการทาสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง
1.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการทาสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง
1.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)
จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการทาสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นครูชาวต่างชาติ
2.1.2 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 45 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัว
2.1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ
อาชีพครู
2.1.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.6 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
2.1.7 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ และมีหลักฐานแสดง
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ
สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
(4) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2.2 ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ
สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
(4) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.3 ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ) มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นเจ้าของภาษา
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ
สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
(4) ถ้ามีประสบการณ์เคยสอนนักเรียนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสะเดา
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม
- 6 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ๐8.3๐ – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี
4.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว
4.4 หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจากสถาบันที่เชื่อถือได้
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง สำเนำถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนำว่ำถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใดๆอันมีผลทำให้ผู้ สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดัง กล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำร
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด หรือรำยงำนข้อมูลใน
เอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนสะเดำ”ขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์” จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภำยหลัง
มิได้

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
วันเวลา
วันที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 11.00 น.

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ

คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

๗. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์” จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
8.1 โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์”
8.2 โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ขึ้นบัญชีในตาแหน่ง
ดังกล่าว ตามความขาดแคลนจาเป็นและความเหมาะสมของสถานศึกษา และภารกิจงานที่มีความจาเป็น
8.3 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศคัดเลือกครั้งใหม่
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
9.1 ทาการทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน จึงจัดทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยใช้
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เป็น
หนังสือเรียนตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการ
เรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
9.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล แล้ว จึงจัดทาสัญญาจ้างต่อไป
9.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ) ถือเป็นการจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชและองค์กรกลางกาหนด

10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ว่ากรณี
ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

(นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

