ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครูอัตราจ้างต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน ๑ อัตรา
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่ งสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งที่ ๕๓/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่สอน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้างตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๑๒๐ บาท โดยมีภาระงานที่มอบหมายและคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
๑) เพศหญิงหรือชาย มีอายุตั้งแต่ ๒๕ - ๕๕ ปี
๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (เอกภาษาอังกฤษ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ)
๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือทำเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้
หลักเกณฑ์คุรุสภา
๔) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๕) เข้าใจวัฒนธรรมไทย
๖) สามารถทำงานเป็นทีมได้
๗) เป็นเจ้าของภาษา (๕ ประเทศ คือ อังกฤษ สหราช อาณาจักรอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) หรือชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องมีผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ(TOEIC) อย่างน้อย ๖๐๐ คะแนน หรือ TOEFL (๕๐๐) เฉพาะครูต่างชาติที่ใม่ใช่เจ้าของภาษา
๘) ถ้ามี Non B Visa จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑.๒ หลักสูตรในการสอบคัดเลือก
หลักสูตรการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างต่างชาติ
(ภาษาอังกฤษ)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
/๑.๒ เอกสาร...
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๒. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน จำนวน ๓ รูป
๒) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาอย่างละ
๑ ฉบับ
๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๕) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการรับสมัคร
สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
๖) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (๖๐๐) หรือ TOEFL (๕๐๐) สำหรับชาวต่างชาติ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง
๗) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. การยื่นใบสมัคร
๑) ผู้สมัคร รับและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องใน
เอกสารทุกฉบับ
๓) ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จะดำเนินการ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบ
- ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง
- สอบสอน

คะแนนเต็ม
๗๐

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์

๓๐

รวมคะแนน
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๑๐๐

หมายเหตุ
* เวลาในตารางอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
** สถานที่สอบภาคปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์จะแจ้ง
ให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
/๖. เกณฑ์การตัดสิน...

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนน
สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และพิจารณาจากคะแนนสูงสุดก่อนพิจารณาลำดับต่อไป
๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจะประกาศเรียงลำดับ ตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย
กรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า และมีการขึ้นบัญชีไว้ ๖ เดือน โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สามารถยกเลิกการขึ้นบัญชี
ได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใด ๆ
๘. การทำสัญญาจ้าง
๘.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ประกาศสอบ
คัดเลือก ผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา
๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๘.๒ การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ใน
ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔ -๘๐๒๑๓๑, โทรสาร ๐๗๔-๘๐๒๓๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโชคชัย แก้วเพิม่ พูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ประกาศและรับสมัคร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทำสัญญาจ้าง*

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

*(กำหนดการทำสัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โรงเรียนกำหนด)

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติ
๑. เจ้าของภาษา (จาก ๕ ประเทศ คือ อังกฤษ สหราชอาณาจักร
อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
๒. ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒
๓. ชาวเอเชีย
๔. ชาวอัฟริกา
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ผ่านตัวแทนการจ้าง
๓๕,๐๐๐

สมัครด้วยตนเอง
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒๑,๑๒๐
๑๗,๖๙๐

