
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวดัศรวีเิทศสงัฆาราม 
เรือ่ง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษามลายู 

**************************************************** 
ด้วย โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนมลายู  จำนวน 1 อัตรา  โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนมลายู ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล                  
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษามลายู  ดังนี้ 

 
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

(อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)  
         1.1  ครูผูส้อนภาษามลายู    จำนวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษามลายู วิชาโทภาษามลายู  
       หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษและประสบการณ์ด้านการสอนภาษามลายู 
                  2.2  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

3. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลอืก 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียน                  
วัดศรีวิเทศสังฆาราม เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 ถึง 24 กรกฎาคม 2563  ในวัน เวลาราชการ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
  4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคณุวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
         4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง   จำนวน  1  ฉบับ 
         4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ 
         4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จำนวน  1  ฉบับ 
         4.5 รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
         4.6 ใบรับรองแพทย์    

5. การยืน่ใบสมคัร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
      5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
      5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 



 
6. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบคดัเลอืก 

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน                 
วัดศรีวิเทศสังฆาราม เว็ปไซต์ www.srivited.ac.th 
  7. หลกัสตูร และวธิกีารคดัเลอืก 
        หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่
ครูผู้สอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

8. วนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลอืก 
         โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม จะดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่               
30 กรกฎาคม 2563  สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  ดังต่อไปนี้ 
 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วนัที ่30 กรกฎาคม 2563 
09.00 น. – 12.00 น. 
 

13.00 น.  เป็นต้นไป 

สอบขอ้เขยีน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ภาษามลายู 

สอบสมัภาษณ ์

 
50 

 
50 

 
 

9.  เกณฑก์ารตดัสนิการขึน้บญัชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลอืก 
       9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่ โรงเรียน
แต่งตั้ง       
        9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
    10.  การจดัทำสญัญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลอืก/เงือ่นไขการจา้ง 
         10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ภาษามลายู เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  
ในวนัที ่3 สงิหาคม 2563  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   

  10.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
            10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 
 

http://www.srivited.ac.th/


 
                   10.4  ผู้ ได้รับการจ้างปฏิบั ติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง                      
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม                     
ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
         10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
           
 
                         

                                                                                                         
                                                                   (นางกอบขวัญ  แดงบำรุง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏทิินการดำเนินการคดัเลอืกบุคคลเพือ่จา้งชัว่คราวรายเดอืน ตำแหนง่ครผููส้อนภาษามลาย ู

โรงเรียนวดัศรวีเิทศสังฆาราม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสงขลา  เขต 3 

 
********************************** 

 
วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563            ประกาศและรับสมัครสอบ 
วันที่  29 กรกฎาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  30 กรกฎาคม 2563   ดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่  31 กรกฎาคม 2563      ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  3 สิงหาคม 2563      รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

********************************** 
 
 


