
 
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร ์
ห้องเรียน Education HUB 

จากเงินนอกงบประมาณปี 2564 
******************** 

ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประสงค์จะด าเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์(ครูต่างชาติ)จากเงินนอกงบประมาณ 
จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 
4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
1.1 ชื่อต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูต่างชาติหรือครูไทยจ านวน 1 

อัตรา 
 - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียน Education HUB)  
1.2 อัตราค่าตอบแทน 
 - ครูต่างชาติ เดือนละ 25,000 บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 - ครูไทย     เดือนละ 18,000 - 20,000 บาท  
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน 
 พ.ศ.2565  

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติมีสทิธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
    2.1 ครูต่างชาติ 

๒.๑.1 เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
2.1.2 ในกรณีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ 
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 
(650) , TOEFL(550) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2..1.3เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 65 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ 
เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
2.1.4ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณิตศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และมีหลักฐานแสดงจากสถาบัน 
ที่เชื่อถือได้ 
2.1.5มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 

/2.6. ไม่เป็น... 
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2.1.6ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ  
ความผิดลหุโทษ 
2.1.7ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.8ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.1.9 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 2.1 ครูไทย 
๒.2.1ใช้ภาษาอังกฤษได้ 
๒.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.2.3 มีสัญชาติไทย 
 2.2.4 มีอายุ 20 ปบรบิูรณข์ึ้นไป 
 2.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.2.6 ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้ไรความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่   
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
 2.2.7 ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 2.2.8 ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น 
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.2.9 ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
 ของรัฐ 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
มีความรู ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ (หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ้ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่ ๒6 ตุลาคม  2564 – 1 พฤศจิกายน  2564เวลา 9.00–
16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก โทร.086-
2973375 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
5.1 รปูถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไมเ่กิน ๖ เดือน) จ านวน 3 รูป 
5.2 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล ว และใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript) (ส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ฉบับ 
5.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว(ส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ฉบับ 
5.4 หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน จ านวน ๑ ฉบับ 
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (ส าเนาถูกต้อง)  
5.5 ใบรับรองแพทยซ์ี่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ตอ้งห้าม  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค 
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)(ส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ฉบับ 
5.7ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติ จ านวน ๑ ฉบับ 
การสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  (ถ้ามี) (ส าเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุเอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนถูกต้องทุกฉบับ) 
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6. การยื่นใบสมัคร 
6.๑ ผู้สมัครจะตอ้งรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
  และครบถว้น พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนาเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒พฤศจิกายน ๒๕๖4 
ทีh่ttps://www.facebook.com/SungaikolokSchool/หรือhttp://sungaikolok.ac.th/ 

8. วิธีการคัดเลือก 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. การสอบสัมภาษณ์ 
 

100 
 

 

รวม 100  
 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนสุไหงโก-ลกจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น
ต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
10.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้

ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับทีดี่กว่า 
10.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ ได้คะแนนรวมสูงลงมา 

ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม2564 
 ที่ https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/หรือhttp://sungaikolok.ac.th/ 
10.3 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวไม่เกิน 2ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือเมื่อโรงเรียน

สุไหงโก-ลก ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียนสุไหงโก-
ลก สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี  

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑1.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
 -ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
๑1.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น

หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชผู้ีผ่านการสอบคัดเลือก 

๑1.๓ ผู้ไดร้ับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครผูู้สอน ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า
สัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

๑1.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหนงครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
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๑1.๕ ผู้ ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างระยะเวลาการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตองแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น 

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไมไดไม่วากรณี
ใดๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
  
 

                                       (นายเจริญ      จันทร์ทอง) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครบคุคลเพ่ือคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (ห้องเรียน Education HUB) 

แนบท้ายตามประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ลงวันที ่25 ตุลาคม 2564 
……………………………………………….………. 

 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 25 ตุลาคม 2564  
2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ  26 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการคัดเลือก 
2 พฤศจิกายน 2564  

4. สอบสัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2564  
6. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

และเริ่มปฏิบัติงาน 
5 พฤศจิกายน 2564  

 
หมายเหตุ  

- ยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเอง 
วันท าการ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
ครูโสภิดา มะรือสะ โทร 086-288-8651 หรือ 
ครูฮาริสมัน ฮานาฟรี โทร 087-390-6752 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


