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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

                  ครูอัตราจา้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)        จำนวน  ๑  อัตรา 
           

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา (๔๕(๓  (แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖     
เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  คำสั่งที่  ๕๓/๒๕๔๖  เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)       จำนวน  ๑  อัตรา
          ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น( และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ 

มอบหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๒๙๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา   
 

๑.๑.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  ดังนี้ 
๑(  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน ๓๕  ป ี
๒(  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   
     และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
๓(  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

            ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยบริสุทธิ์ใจ 
๔(  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  วิชาเอกหรือวิชาโทภาษาญี่ปุ่น                 
๕(  ถ้ามีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านอย่างน้อย ระดับ ๓ หรือ N4 จะได้รับพิจารณาพิเศษ 
๖(  มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
๗(  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
๘(  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๙(  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

๑.๒. หลักสูตรในการสอบคัดเลือก 
           หลักสูตรการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น( 
    - ความรู้ความสามารถวิชาเอก 

    - ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
/๒. กฎหมาย... 
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* กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
* กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
* กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
* กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                  - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  

          ๒.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                           ๑(  รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด ๓ x ๔  ซ.ม.   
                                ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๓ รปู 
                           ๒(  ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 
                                อยา่งละ  ๑  ฉบับ    

 ๓(   ใบรบัรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  จำนวน  ๑  ฉบับ   
                           ๔(  หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ  ประกอบการรับสมัคร                                

 สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ (ถ้ามี(   
         ๕(  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี(  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  ฉบับสำเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 

 ๓.  การยื่นใบสมัคร 
   ๑(  ผู้สมัคร รับและกรอกรายละเอียดใบสมัคร  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   ๒(  ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และรับรองสำเนาถูกต้อง 

ในเอกสารทุกฉบับ 
   ๓(  ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทกัษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖  พฤศจกิายน  ๒๕๖๒                    
เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ( 
 

                   ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒                       
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   

 

                   ๕.  วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
                       โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จะดำเนินการ สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
ในวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
โดยกำหนดการสอบในตาราง  ดังต่อไปนี้ 

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
 

  เวลา สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

ความรู้ความสามารถวิชาเอก 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายการศึกษา 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 

๓๐ 
๒๐ 

 

*  เวลาในตารางอาจ
เปลีย่นแปลง 
   ได้ตามความเหมาะสม 
 **สถานที่สอบภาคปฏิบัติ และ
สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบใน
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
***  หลักสูตรในการสอบ
คัดเลอืกเป็นการย่อขอ้ความ ให้
ดูรายละเอียดในประกาศข้างต้น  

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
 

สอบภาคปฏบิัติ (สอน( 
 

๓๐ 

 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 

สอบสัมภาษณ ์ ๒๐ 
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                  ๖.   เกณฑ์การตัดสิน 
                         การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้อง
ได้คะแนนสอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  และพิจารณาจากคะแนนสูงสุดก่อนพิจารณาลำดับต่อไป 

 

                  ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                               ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดยจะประกาศเรียงลำดับ  ตามลำดับที่  จากผู้สอบได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย                   
กรณีผู้สอบไดค้ะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ
ที่ดีกว่า  หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
และมีการขึ้นบัญชีไว้ ๖  เดือน โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  สามารถยกเลิกการข้ึนบัญชีได้โดยไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้าและไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใด ๆ   
 

๘. การทำสัญญาจ้าง 
             ๘.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ประกาศ

สอบคัดเลือก ผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จะไม่ได้รับการพิจารณา
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   
                          ๘.๒  การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามลำดับที่                     
ในประกาศผู้สอบคัดเลือกได้  ผู้ใดไม่มารายงานตัวและทำสัญญาภายใน ๗ วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ 
                  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่สำนักงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๓๗๕๑,  โทรสาร  ๐๗๔-๓๓๓๘๐๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

                                       

 

(นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน( 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืกบุคคลเป็นลูกจ้างชัว่คราว   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
ประกาศและรับสมัคร             วนัที่   ๒๐ - ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   (เว้นวันหยดุราชการ( 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒    
สอบคัดเลือก              วันที่   ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒    
ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายใน  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒    
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทำสัญญาจ้าง*  วันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

*(กำหนดการทำสญัญาอาจมีการเปลี่ยนแลงได้ตามที่โรงเรียนกำหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


