
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร เลขที่ 25 หมู่ 2 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ    
จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา งบรายได้สถานศึกษา  จึงประกาศรับสมัคร     
สอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก  

ลูกจ้างชั่วคราว งบรายได้สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน  1 อัตรา 
 สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  

๒.  คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้มสีทิธิสมคัรสอบคดัเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาบรรณารักษ์ 
 ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔ สามารถปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันหยุดราชการได้ 
 2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ มิจิตอาสา อารมณ์หนัก
แน่น มั่นคง มีวุฒิภาวะสมวัย สามารถปรับตัวให้เผชิญปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบ 
 

๓.  วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์   
พิทยาคาร ตั้งแต่วันที่  ๑5 – ๒0 มกราคม ๒๕62 เวลา 09.00-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-476401, ธุรการ 081-2397422 
 ๔.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่ส้มัครสอบจะต้องน ามายืน่ในวนัสมัครสอบ 

๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้าม)ี     จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ (จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ โดยขอรับไม่เกิน 6 เดือน)   

 

 



๕.  การยืน่ใบสมคัร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน พร้อมหลักฐานที่สมัครตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖.  การประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิเ์ขา้สอบคดัเลอืก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวนัที ่๒1 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแครายเกษตร
พันธุ์พิทยาคาร และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
http://www.area1.skn.go.th/ 

๗.วธิกีารคดัเลือก 
 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562  
  เวลา 09.00-10.30 น. สอบข้อเขียน      คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
  เวลา 11.00-12.00 น. สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
  แฟ้มสะสมผลงาน   คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
  รวม 100 คะแนน 
 

๘.  วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลือก 
 โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม     
พ.ศ. 2562 สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 
 

๙.  ประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีา่นการคัดเลอืก 
 โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร http://www.area1.skn.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อได้ท าสัญญาจ้างเป็นครู
อัตราจ้างแล้ว 
10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 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 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 
 
 
 

http://www.area1.skn.go.th/


 
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิ้นสดุ ผูส้มคัรคดัเลอืกหรือบุคคลอืน่จะคดัคา้นไม่ได้ไมว่า่กรณใีดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

           
 
 
                                                              (นายเข็มเพชร  ศรีชนะ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


