
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ 

คร้ังที่ 1/2564  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

-------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน อาศัยอ านาจตามค าส่ัง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าส่ังท่ี 29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
1. ช่ืองานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1 ช่ืองานจ้าง 
  1.1.1 ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษากัมพูชา  จ านวน 1 อัตรา 
 
 1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
  1.2.1 ปฏิบั ติ งานเกี่ ยวกับการ จัดการ เรียนการสอนระดับมัธยม ศึกษาตอน ต้น                          
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 22 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                  
ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1.2.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมส่ังสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.2.3 ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด 
  1.2.4 ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time) 
  1.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 1.3 อัตราค่าจ้าง 
  1.3.1 จ้างเหมารายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาเป็นราย
เดือนตลอดสัญญาจ้าง  
 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
  1.4.1 นับต้ังแต่วันท่ีท าสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  
 
2. คุณสมบัติการจัดจ้างครูอัตราจ้าง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวท่ีสามารถตรวจสอบได้ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 
 2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้ันต่ า) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 



 2.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับครู นักเรียน และองค์กร/
ชุมชนได้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2.4 สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและ
ส่ือการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ีสอน 
 2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.7 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 2.8 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามท่ี ก.พ. ก าหนด  
 
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” ต้ังแต่วันท่ี 
13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 
โทรศัพท์ 039 – 431341 มือถือ 086-8429666 
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย) 
  3.2.1 หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ า) หรือเทียบเท่า  
  3.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน 
  3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
  3.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
  3.2.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ามี) 
 
4. ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือก ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนท่าใหม่
“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” 
 
5. การพิจารณาคัดเลือก 
 5.1 ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก 
 พิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้วิธี
ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 สัมภาษณ์ 
  5.1.2 สาธิตการสอน  
 5.2 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 



 5.3 ผลการพิจารณาคัดเลือก 
 ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็น
ท่ีส้ินสุด  
 
6. การท าสัญญาจ้าง 
 ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” ในวันท่ี 2 
มิถุนายน 2564 และเริ่มปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการ                  
ท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง 
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใดๆ ท้ังส้ิน 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 
 

ว่าท่ีร้อยตรี 
    (สุชาติ สงวนทรัพย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ 

คร้ังที่ 1/2564  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

 
วัน/เดือน/ป ี ก าหนดการ หมายเหตุ 

13 – 27 พฤษภาคม 2564 เปิดรับสมัคร 
 

 

28 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณา
คัดเลือก 
 

 

31 พฤษภาคม 2564 พิจารณาคัดเลือก โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
1. สัมภาษณ์ 
2. สาธิตการสอน  
 

ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

1 มิถุนายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
 

 

2 มิถุนายน 2564 ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
 

เวลา 09.00 น. 

 
 


