
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
   เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ 

ครูอัตราจ้าง   วิชาภาษาอังกฤษ 
----------------------------------------------------------------------------------- 

       ด้วย โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1120 / ๒๕๖0 สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖0  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง  วิชาภาษาอังกฤษ  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  15,000 บาท 

๒. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุ  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
2.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี  
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
2.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานได้ 

                2.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หากมีคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

2.8 ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช และเป็นผู้ไม่พร่องใน
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

2.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
2.12 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
๓. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

3.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง  กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป อาคารอ านวยการ  โรงเรียน

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


มัธยมฐานบินก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 28  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2   
เวลา ๐๘.30 – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ 

3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าที่รับสมัคร 
๔. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก  

4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 
พร้อมส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 
                4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
                4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
                4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
               ด าเนินการทดสอบ  สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงานในวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   
            6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      ในวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ทาง www.mtbk.ac.th ของ โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน   
            7. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง     
 7.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 7.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  
 7.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 7.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
 7.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  
 

                 

   
                                                                            (นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 




