
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง
ครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  2  อัตรา 
1.1 รายละเอียดตำแหน่ง 

1) วิชาเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา 
2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา 
 

1.2 อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท/คน/เดือน 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน  2564 - 31  มีนาคม  2565  
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.8 ไม่เปน็กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
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2.14 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย 
2.15 ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
2.16 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 
2.17 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ 
2.18 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมี

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด 
2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
2.20 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครที่

ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2388-0030 – 1 ต่อ 101    

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. (วันจันทร์ถึง
ศุกร์) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ถึง กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 (สมัครครูผู้สอน จ้างเหมาบริการ) โดยยึดการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการ

คัดเลือกให้ครบถ้วน (เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ) 
4.1 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร 
4.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) 
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และ

ยังไม่หมดอายุ 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน             

ขนาด 1” X 1.5”  จำนวน 2 รูป 
4.6 ใบรับรองแพทย ์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน       

(ฉบับจริงเท่านั้น)  
4.7 สำเนาบัตรข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการ เป็นผู้รับรองความประพฤติดี 

หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือท้ังชื่อตัวและชื่อสกุลทะเบียน
สมรส (ถ้ามี)  

4.8 แผ่นพับประวัติแนะนำตัวและผลงานพอสังเขป 
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5. การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคาร 

ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ถึง   
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (สมัครครูอัตราจ้าง) โดยยึดการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 

18  ตุลาคม  2564  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  
และเพจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  โดยประกาศเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร 

7. การดำเนินการคัดเลือก 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครในวันที่  19  ตุลาคม 2564  

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยการสัมภาษณ์และการสาธิตการสอนผ่านระบบ Google  meet ด้วยวิธีการ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ซึ่งองค์ประกอบของการคัดเลือก
ออนไลน์ทาง Google  meet  ประกอบด้วย การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ อุดมการณ์ 
ประสบการณ์ในการสอน และสุขภาพร่างกายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ (ท้ังนี้ วิธีการคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  20  ตุลาคม  2564  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  และเพจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

10. การรายงานตัวและการทำสัญญาจ้าง 
10.1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 

31  มีนาคม  2565  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ) 
10.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในวิชาเอกท่ีสมัครมารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคคล อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันที่ 25  ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.00 น. 
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

10.3 หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาด
คุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ประกาศ    ณ  วันที่  1   ตุลาคม    พ.ศ.2564 
 

 

 
 
 
 
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

http://www.streesp.ac.th/
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