
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครผูู้สอน 
............................................... 

     ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตรา
จ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยรายละเอียดดังนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน 
 ๑.๑ ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี จ านวน   ๑  อัตรา 
 ๑.๒ อัตราค่าตอบแทน   
  ค่าตอบแทน  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
               ๑) มีสัญชาติไทย  
               ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 2๒  ปีบริบูรณ์  

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                ๔) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร 

  ๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ  
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
                ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
                ๗) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุก  
                ๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของทางราชการ  
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกเกาหลี หรือการสอนภาษาเกาหลี มี
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   ๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ    
สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คุรุสภาออกให้ 
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๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
                ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและส าเนาเอกสารประกอบอ่ืนๆ โดยรวมเป็นหนึ่งไฟล์ส่งที่ QR 
Code นี้ ตั้งแต่วันที่  ๗ มีนาคม 256๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๙๓-๒๘๗๔๙๔๑ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
 

 ๔. เอกสารหลักฐานผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร ในวันสอบคัดเลือก 
              ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
จ านวน ๒ รูป  
               ๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษา ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ พร้อมฉบับจริง   

              จ านวน ๑ ฉบับ 
              ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง ซึ่งยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ  
              ๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 
               ๖) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกให้จากโรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน ๑ ฉบับ  
               ๗) ส าเนาใบเปลีย่น  ชื่อ–สกุล   (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ๕. เงื่อนไขการรับสมัคร   
           ผู้สมัครสอบจะต้องน าเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมใบสมัคร ในวันสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๖ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าคุณสมบัติและ
หลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติ และหลักฐาน
เอกสารไม่ถูกต้อง ถือว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ และจะเรียกผู้คัดเลือก   
ได้ในล าดับถัดไปจ้างแทน  

 

           ๖. หลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือกและวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จะด าเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖             
ณ ห้องประชุมจิรยุทโธ อาคาร ๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

     ๗. เกณฑ์การตัดสิน  
            ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประเมินความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
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       ๘. การจัดล าดับ  
            ๑) จะพิจารณา เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
            ๒) หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่สมัครก่อนในล าดับที่ดีกว่า 

  

       ๙. การประกาศผล  
  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖   
ณ เพจสกลราชวิทยานุกูล 

 

  ๑๐. การจ้าง  
          โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จะท าสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕6๖ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๖  (ในล าดับที่ ๑)   เว้นแต่ผู้นั้น สละสิทธิ์ จะเรียกล าดับถัดไป  
 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๓   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๖ 

 

 
             (นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 

 

 


