
 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
(แทน) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประดู่แดง-แควอ้อม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) 
********************* 

 ด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประดู่แดง-แควอ้อม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  มี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศจ านวน ๑ อัตรา 
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม    ตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประดู่แดง-แควอ้อม ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนประดู่แดง-แควอ้อม (โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ฯ, โรงเรียนวัดแก้วเจริญ, โรงเรียนวัดปากน้ า, โรงเรียนวัดเสด็จฯ)  

 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่  ศธ. ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  
ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/
ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครู อัตราจ้าง ท าการสอนภาษาต่างประเทศ                      
จ านวน  ๑ อัตรา (สัญญาตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)  อัตราค่าจ้าง รวมประกันสังคม เดือนละ 
๑๕,๐๐๐บาท  (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
หรือ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาสาขาอ่ืน จะต้องหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ โรงเรียน              
บ้านคลองสมบูรณ ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๓ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
      การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย์    



๒ - 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์

ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ใน วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  (๑๗.๐๐ น.) 

๗. วิธีการคัดเลือก 
      สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการสอบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐  
  ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ใน
วันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
    ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     รายงานตัวในวันท าสัญญาจ้าง การจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนัดหมาย
เวลาล่วงหน้าเพื่อความสะดวก และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก  
     ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                     ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

- ๓ - 



   
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
               

                                                             (นายจักรเพชร    เทียนไชย) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
                                              ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประดู่แดง-แควอ้อม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประดู่แดง - แควอ้อม ลงวันที ่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
 ๗  มกราคม ๒๕๖๓    ประกาศรับสมัคร 
 ๗  มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓   รับสมัคร (ใน ช่วงเวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

เว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓  
 ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ (เวลา๑๗.๐๐น.)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
 ๑๔  มกราคม ๒๕๖๓            สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   
 ๑๔  มกราคม ๒๕๖๓ (บ่าย)   ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๑๕  มกราคม ๒๕๖๓ (บ่าย)   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
 ๑๗  มกราคม ๒๕๖๓              เริ่มปฏิบัติงาน 

.............................................................................. 
 
 
 
 


