ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
ประจาปีการศึกษา 2563
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอกพลศึกษา จานวน 1 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
6. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
7. ไม่ เป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรับ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา
8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งโทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
14. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิ การศึกษา ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า วิชาเอกตามสาขาวิชาที่สอน
และ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Microsolf Word, Excel, Power Point
หรือ อื่น ๆ ได้
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15. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
16. ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไปรับรองความประพฤติ
17. ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
18. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก
19. เป็ น ผู้ ที่มีใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิ ทธิจากคุรุส ภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
20. มีคุณ สมบั ติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้า เป็นครูของโรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
21. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.พ. และ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกพลศึกษา และมี
ความชานาญด้านการสอนว่ายนา หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างรายเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท พร้อมเงินประกันสังคมร้อยละ 4
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมคารับรองความประพฤติและคุณสมบัติผู้สมัคร
(ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ)
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ปรากฏรายชื่อผู้สมัคร
4. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
5. ปริญญาบัตรฉบั บจริงและฉบับถ่ายเอกสาร (ในกรณี ที่จบการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับ
วุฒิบัตร ให้ใช้ใบรับรองของสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรแล้ว)
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
7. ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ชุด
8. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้สมัคร และสาเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
9. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับถ่ายเอกสาร และบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้รับรอง
ความประพฤติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
10. ส าเนาทะเบี ย นบ้ านฉบั บ ถ่ า ยเอกสารของผู้ รั บ รองความประพฤติ และคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สมัคร จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
11. แฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานเคยผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
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การรับสมัคร
วัน เวลา การรับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-3880030-1
ต่อ 201
กาหนดการคัดเลือกผู้สมัคร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอุไรวรรณ ศูนย์สารสนเทศ
ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (นาแฟ้มสะสมผลงานมาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย)
การประกาศผล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่โรงเรียนกาหนด
การทาสัญญาจ้าง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทาสัญญาจ้าง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระยะเวลา
ทาสัญญาจ้าง 12 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายวุฒิชัย วันทมาตย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

