
  
 
 

 
ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งคร ู

********************* 
ด้วย  โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา เลขที่  ๑๒๔/๘ หมู่ ๑ ตําบลโพธิ์เสด็จ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งครู สาขาต่างๆ จํานวน ๘ อัตรา ดังนี้ 

 ๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก  
๑.๑  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย     จํานวน   ๑  อัตรา  

 ๑.๒  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์    จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๓  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๔  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๕  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๖  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ     จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๗  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑ อัตรา 
 ๑.๘  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน  ๑ อัตรา 

๒.  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
 ๒.๑ คุณสมบัติตําแหน่งครู 
 - วุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางสาขาวิชาที่จะสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วไปได้ และถ้ามีความสามารถทาง 
      ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - มีทัศนคติที่ดี มีความถนัดความสนใจในวิชาชีพครู 
  - อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี  ๑๕,๐๐๐ บาท 
  - อัตราเงินเดือน  ระดับปริญญาโท ๑๙,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป 
  - มีสัญชาติไทย 
  - มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
    สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  - ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่ 
    โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
    รัฐ 



 

           - หากเป็นผู้ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
           - มีใบประกาศวิชาชีพครู 
                    - มีประสบการด้านงานสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๓. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
1. ค่าครองชีพ  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
2. ประกันสังคมตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
3. ประกันอุบัติเหตุ 

๔. กําหนดรับค่าสมัคร 
 ตั้งแต่บัดนี้  - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  สมัครออนไลน์หรือด้วยตนเอง 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   สอบข้อเขียน 
 ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   สอบปฏิบัติ ( ตามวิชาชีพ และสอบถาม ) / สอบสัมภาษณ์ 

10 พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

   *** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
๕. ระเบียบการสมัคร 

1. ส่งข้อมูลผ่าน E-mail : yanagawa.th@gmail.com ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
2. เมื่อส่งข้อมูลผ่าน E-mail โรงเรียนแล้วให้ผู้สมัครรอรับจดหมายตอบกลับจากทางโรงเรียน 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชําระเงินค่าสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท 

3. ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนพร้อมนําเอกสารประกอบการสมัครและสามารถจ่ายเงินเงินค่าสมัครด้วย
ตนเอง ณ สํานักงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา  เลขที่ ๑๒๔ /๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลโพธิ์เสด็จ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. ๐-๗๕๓๑-๖๑๒๘ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๖.เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๖.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  จํานวน  ๑   ชุด 
                 และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  
                 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง       

๖.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง        จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)       จํานวน  ๓  รูป                   

          ๖.๖   ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน      จํานวน  ๑ ฉบับ       
       ซึ่งออกให้อายุไม่เกิน ๖  เดือน 

 ๖.๗   หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี )       จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๖.๘   เอกสารที่แสดงถึงการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู     จํานวน  ๑  ฉบับ 
                  หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 ๖.๙  ใบวุฒิบัตรลูกเสือวิสามัญขั้นสูง หรือ ลูกเสือวิสามัญ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๑๐ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร      จํานวน  ๑  ฉบับ 



 

๗. วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน  

- ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู  ๕๐ คะแนน 
-ความรู้ในสาขาวิชา/ตําแหน่งที่สมัคร ๑๐๐ คะแนน 

๒. สอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์) ๑๐๐ คะแนน ( ตามวิชาชีพ และ สอบสอน) 
๓. สอบสัมภาษณ์ ( เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนและปฏิบัติผ่าน ) 
๔. ทดสอบทางจิตวิทยา ( เฉพาะผู้ที่สอบปฏิบัติผ่านเกณฑ์ ) 
โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ 

- คะแนนข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
- คะแนนปฏิบัติผ่านเกณฑ์  ร้อยละ ๘๐ 
- สอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” และจะต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา “ผ่าน” 
การตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                   

                                                                        
 
                                                                 (ดร.เชาว์   เต็มรักษ์) 
                     ผู้จัดการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา 
 


