
                                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย 
       ..................……….................. 

 ด้วย โรงเรียนสตูลวิทยา  อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล    มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมากที่ ศธ  04009/3876   ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2546  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง      
1.1  ต าแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย จ านวน  1   อัตรา   
1.2  ขอบข่ายงาน  ปฏิบัติ หน้าที่ งานสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท า 

หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
มีการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย 
  1.3  ค่าจ้าง   12,000  บาท / เดือน 
 2.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 
(2)   มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
(3) มีใบประกอบวิชาชีพครู 



                                                                                                                                                                                      
3. การรับสมัคร 

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน
สตูลวิทยา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร  
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว 
(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตาม 

               กฎ ก.พ.ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2535) 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    

วันที่  8 เมษายน  2562  ผ่านทาง http://www.stw.ac.th/ 
5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

โรงเรียนสตูลวิทยา   จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9 เมษายน 2562  
ณ  โรงเรียนสตูลวิทยา  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต 16 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่9 เมษายน 2562 
09.00 น. - 11.00 น. 

 
สอบข้อเขียน 

 
100 

 

11.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50  
 
6. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

ผู้สอบผ่านคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
7. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผ่านทางhttp://www.stw.ac.th/ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2562 
                        
      
 
 
                                                             (นายมาโนช  มณีวิทย์)                           .                                                         
.                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา  
 

 

http://www.stw.ac.th/
http://www.stw.ac.th/


                                                                                                                                                                                      
 

ก าหนดการรับสมัครวิทยากรสอนภาษาไทยแบบรายเดือนเหมาจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ต าแหน่ง  วิทยากรสอนภาษาไทยแบบรายเดือนเหมาจ่าย 

โรงเรียนสตูลวิทยา  อ าเภอเมือง   จังหวัดสตูล 
.............................................................................................................................................................. ........ 
 
2-7 เมษายน พ.ศ. 2562    ประกาศรับสมัคร  (เว้นวันหยดุราชการ) 
8  เมษายน  พ.ศ. 2562        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
9  เมษายน  พ.ศ. 2562        สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ 
10 เมษายน  พ.ศ. 2562        ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562        รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง  
8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562        เริ่มปฏิบัติงาน  ณ  โรงเรียนสตูลวิทยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


