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ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ”์ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ),   

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ) 
............................................................................................ 

ด้วย โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล                     
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  3  ต าแหน่ง  ตามรายละเอียด  ดังนี้          

     

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
       เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการท าสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง 

      1.2  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
       เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการท าสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง 
1.3  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
       เงินเดือนๆละ ตามข้อตกลงก่อนการท าสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  ดังนี ้
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

   2.1.1  เป็นครูชาวต่างชาติ 
  2.1.2  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 45  ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถ

ตรวจสอบได้  เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
 2.1.3  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ 

อาชีพครู 
   2.1.4  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  2.1.6 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   2.1.7  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.2.1  ต าแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ)    มีคุณสมบัติ  ดังนี้  

(1)  เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศอื่น ๆ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
(2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกคณิตศาสตร์ และมีหลักฐานแสดง

จากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
(3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ

สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
(4)  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 



 
 

2.2.2  ต าแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)    มีคุณสมบัติ  ดังนี้  
(1)  เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศอื่น ๆ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
(2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
(3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ

สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
(4)  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

2.2.3  ต าแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)    มีคุณสมบัติ  ดังนี้  
(1)  เป็นเจ้าของภาษา 
(2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
(3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ

สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
(4)  ถ้ามีประสบการณเ์คยสอนนักเรียนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสะเดา

“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”   ต าบลสะเดา  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันท่ี  31  มีนาคม  
-  6 เมษายน  พ.ศ. 2565  ในวันและเวลาราชการ  ๐8.3๐ – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 4.1  ใบสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี  

4.3  หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว  
4.4  หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
4.5  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป  
4.6  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
4.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา   
4.8  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง ส ำเนำถูกต้อง ส ำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อม
ท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใดๆอันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำร
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลใน
เอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนสะเดำ”ขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์” จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภำยหลัง
มิได้ 

 



 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายช่ือ   
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  7  เมษายน  2565  ณ  โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ”์  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   

 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”   จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก  ดังนี้   
 

วันเวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนน หมายเหตุ 
วันท่ี  8  เมษายน  2565 
เวลา  09.00 – 11.00 น. 

- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติ 

50  คะแนน 
50  คะแนน 

 

 

๗. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์

อนุสรณ”์  จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก  มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ  โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน  ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
 

๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  การข้ึนบัญชี  และการยกเลิกบัญชี 
 8.1  โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  จะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ภายในวันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2565  ณ  โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ”์ 
 8.2  โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ขึ้นบัญชีในต าแหน่ง  
ดังกล่าว  ตามความขาดแคลนจ าเป็นและความเหมาะสมของสถานศึกษา และภารกิจงานท่ีมีความจ าเป็น 
 8.3  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศคัดเลือกครั้งใหม่ 

 

๙. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 9.1  ท าการทดลองงานเป็นเวลา  3  เดือน  จึงจัดท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  โดยใช้

ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  เป็น
หนังสือเรียนตัวเพื่อจัดจ้าง  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี  ส าหรับการ
เรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 

 9.2  เมื่อส้ินปีงบประมาณ  (30  กันยายน)  จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล  แล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อไป 

 9.3  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน    

 อนึ่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ)  , ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)  และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)  ถือเป็นการจ้างช่ัวคราวจะไม่มีข้อผูกพัน
ท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ  หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  หากผู้ใดจะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชและองค์กรกลางก าหนด 



10.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  
 

 
 

 (นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์) 
                                            ผู้อ านวยการ โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


