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ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

เร่ือง  รับสมัครครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด) มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร
ครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา  แผนกอนุบาลและประถม พนักงานโรงเรียน เพ่ือเข้าท างาน ประจ าปีการศึกษา 
2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 

1.  ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
1.1  ครูคณิตศาสตร์    จ านวน  1  อัตรา  
1.2  ครูภาษาอังกฤษ   จ านวน  2  อัตรา 
1.3  ครูภาษาไทย       จ านวน  1  อัตรา 
1.4. ครูคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  อัตรา  
1.5. ครูพี่เลี้ยง           จ านวน  1  อัตรา 

            

2.   ระดับมัธยมศึกษา ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
2.1  ครูคณิตศาสตร์    จ านวน  2  อัตรา  
2.2 ครูภาษาอังกฤษ    จ านวน  3  อัตรา 
2.3  ครูภาษาไทย       จ านวน  1  อัตรา 
2.4  ครูคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  อัตรา 
2.5  ครูสังคม         จ านวน  1  อัตรา 

  

3.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1)  เงินเดือนตามประกาศของโรงเรียนและมีการเพิ่มระดับขั้นเงินเดือนตามการประเมินในแต่ละปี 
2)  เงินเดือนเ พ่ิม พิจารณาตามประสบการณ์ผ่านงานในโรงเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ ใ น

สถาบันการศึกษา 
3)  เงินประจ าต าแหน่ง  โดยพิจารณาตามความสามารถที่ก าหนด (Competency)   
4)  เงินเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากภาระงานเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด และความเชี่ยวชาญพิเศษที่

โรงเรียนตามประกาศของโรงเรียน 
5)  บริการกู้ยืมเงินตามโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
6)  สวัสดิการส าหรับครูแลบุคลากรตามที่โรงเรียนก าหนด 

4.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 1)  ใบสมัครตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 2  รูป 

3)  ใบปริญญาบัตรและ Transcript  พร้อมส าเนา  อย่างละ  1  ฉบับ 
4)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

          5)  ทะเบียนบ้าน  และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน  อย่างละ  1  ฉบับ 
 6)  ใบรับรองการผ่านงานหรือกิจกรรมและเอกสารอื่น ๆ  ที่มีประโยชน์ต่อการคัดเลือก  (ถ้ามี) 
 7)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 
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5.  การคัดเลือก ตามดุลยพินิจของกรรมการการสรรหาบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนซึ่งอาจจะ
คัดเลือกตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) จากใบสมัคร หลักฐานการรับสมัคร และบุคคลอ้างอิง   2)  สอบข้อเขียน  
3) สอบปฏิบัติหรือปฏิบัติการสอน (ส าหรับต าแหน่งครู)   4)  สัมภาษณ์พร้อมสอบอ่านอัลกุรอาน 

 

6. ขั้นตอนการรับสมัคร 
 1) ยื่นใบสมัคร 

2) ทางโรงเรียนจะประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยจะติดต่อกลับไปยัง
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่โรงเรียนต้องการ โดยวิธีการประสานแจ้งไปยังผู้สมัครเพ่ือเรียกตัวมาท าการ
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
 3) การก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในการประเมินสมรรถนะ วันจันทร์ที่  5 
เมษายน 2564    
 4)  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564   

  

7. สถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทีส่ านักงานโรงเรียน เลขที่ 2  ม.1  ซ. ทุ่งควนจีน  

ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  โทร  074-240222 หรือสามารถส่งใบสมัครได้ที่  E-Mail: 
info@hwks.ac.th หรือ สามารถติดต่อได้ตลอดวันและเวลาท าการ  วันจันทร์ -  วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 
15.00 น. เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564   

 

8.  คุณสมบัติส าหรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีวุฒิการศึกษา  หรือพ้ืนความรู้เกี่ยวกับอิสลาม  
2) มีความเชี่ยวชาญด้านกุรอานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3) สามารถบูรณาการอิสลามกับเนื้อหาวิชาที่สมัครสอบได้หรือการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัครสอบได ้
4) มีความสามารถการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
5) มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมนักศึกษาในระหว่างเรียนหรือจบการศึกษาไปแล้วก่อนที่จะสมัคร   
ในระดับแกนน า  และความสามารถในการน านักเรียนในการท ากิจกรรม 
6) มีประสบการณ์การบริหารจัดการผลิต/จัดหาสื่อและด าเนินการงานวิจัย 
7) มีความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน 
8) มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครูตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
9) มีความคิดสร้างสรรค์และความเชิงบวกต่อการพัฒนาและยกระดับโรงเรียน 
10) มีความสามารถในการเขียน Coding  (ต าแหน่งครูคอมพิวเตอร์) 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564 
 

 

 
(นายยู่โสบ  แขกพงศ)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
 

หมายเหตุ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนประกาศโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 


