
  
ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา 

ที่ 5 / 2565 
เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งครู 

********************* 
     โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๒๔/๘ หมู่ ๑ 

ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งครู สาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก  
๑.๑ ครูวิชาคณิตศาสตร์   
๑.๒ ครูวิชาวิทยาศาสตร์    
๑.๓ ครูภาษาอังกฤษ (ครูไทย)   
๑.๔ ครูภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)   
๑.๕ ครูศิลปะ   
๑.๖ ครูพลศึกษาและสุขศึกษา   
( ไม่ระบุจ านวนต าแหน่ง ) 

๒.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 ๒.๑ คุณสมบัติต าแหน่งครู 
 (๑) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางสาขาวิชาที่จะสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วไปได้ (ถ้ามีความสามารถทาง 
      11ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  (๓) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ 
  (๔) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  
 
 
 
 
 
  



 
          ๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย (ยกเว้นครูต่างชาติ) 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
    สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 
                          เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
                          หรือหนว่ยงานของรัฐ 
           (๘) หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
           (๙) มีประสบการณ์ด้านงานสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๓. เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
         ๓.๑ อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท 
         ๓.๒ ค่ามาตรฐานทางภาษาญี่ปุ่น (N๕)  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
              ส าหรับครูวิชาเอกท่ัวไป (กรณีมีใบ Certificate  วัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น)   
         ๓.๓ ค่ามาตรฐานทางภาษาญี่ปุ่น (N๓)  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
              ส าหรับครูวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (กรณีมีใบ Certificate  วัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น)   
         ๓.๔  ประกันสังคมตามสิทธิ์ที่กฏหมายก าหนด 
         ๓.๕  ประกันอุบตัิเหตุ 

๔. หลักประกันความม่ันคง 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานต้องท าสัญญาตามท่ีโรงเรียนก าหนดและมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็นเงินสด
ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินประกันจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความเสียหายใดๆ)และมี
บุคคลค้ าประกัน ๑ คน (ข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า)  
 

 
๕. วิธีการรับสมัคร 
          ๕.๑ ส่งข้อมูลผ่าน E-mail : arun18th@gmail.com  

     เมื่อส่งข้อมูลผ่าน E-mail โรงเรียนแล้วให้ผู้สมัครรอรับจดหมายตอบกลับจากทางโรงเรียน  
          ๕.๒ ผู้สมัครสามารถมาสมัครด้วยตนพร้อมน าเอกสารประกอบการสมัครทีโ่รงเรียนมัธยมยานากาวา 
               เลขที่ ๑๒๔ /๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. ๐-๗๕๘๐-๐๘๔๙   
 
 
 



 
๖. เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๖.๑  ส าเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  จ านวน  ๑   ชุด 
                 และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  
                 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง       

๖.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๓  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๔  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)       จ านวน  ๑  รูป                   

          ๖.๕   ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน      จ านวน  ๑  ฉบับ       
       ซึ่งออกให้อายุไม่เกิน ๖  เดือน 

 ๖.๖   หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี )       จ านวน ๑  ฉบับ 
 ๖.๗   เอกสารที่แสดงถึงการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู     จ านวน  ๑  ฉบับ 
                  หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 ๖.๘  ใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (ถ้ามี)               จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๙ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๑๐ หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันCovid-19   ๒ เข็ม    จ านวน  ๑  ฉบับ 

๗. ก าหนดการรับสมัคร 
   ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๕  

๘. วันและวิธีการสอบคัดเลือก 
๘.๑  สอบข้อเขียน     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  
       ประกาศผล       วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๘.๒  สอบสัมภาษณ์    วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
       ประกาศผล       วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๘.๓  สอบปฏิบัติ        วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  

๙. ประกาศผลโดยรวม 
   ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕    

         (ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล)ทางจิตวิทยา ( เฉพาะผู้ที่สอบ 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
           ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 

๑๐.๑ คะแนนข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
๑๐.๒ คะแนนปฏิบัติ(สอบสอน) ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ ๘๐ 
๑๐.๓ คะแนนการสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน”  
๑๐.๔ ผลการตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 



 
๑๑. การปฏิบัติงาน 

๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อให้เข้ารายงานตัวภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
         ตามต าแหน่งที่ว่าง แต่ละสาขาวิชาที่โรงเรียนต้องการ 
๑๑.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๑.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔ เดือน  
        โดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๑.๔ ผู้ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้วจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 
          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
       
                           

                                                                                     
                                                                 
 


