ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (เงินรายได้สถานศึกษา)
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
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
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
7. ไม่ เป็ นผู้ บกพร่องในศี ลธรรมอัน ดี สำหรับ การเป็ น ผู้ป ระกอบวิชาชี พ ครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่ เคยต้อ งคำพิ พ ากษาให้ ล งโทษจำคุ ก ของศาลในคดีอ าญา เว้น แต่ เป็ น โทษสำหรั บ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12. ไม่ เ ป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทำผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
14. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
15. ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไปรับรองความประพฤติ
16. ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
17. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
18. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point
เป็นต้น
3. ตำแหน่งครูผสู้ อน ต้องเป็นผู้มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์
สอนในสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างรายเดือนวุฒปิ ริญญาตรี 15,000 บาท พร้อมประกันสังคม ร้อยละ 5
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมคำรับรองความประพฤติและคุณสมบัติผู้สมัคร
(ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ปรากฏรายชื่อผู้สมัคร
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
4. วุฒิการศึกษาฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร (ในกรณีที่จบการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับ
วุฒิบัตร ให้ใช้ใบรับรองของสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรแล้ว)
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด
7. บัตรประจำตัวประชาชนและ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร
จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับถ่ายเอกสาร และบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้รับรอง
ความประพฤติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
9. สำเนาทะเบี ย นบ้ า นฉบั บ ถ่ ายเอกสารของผู้ รั บ รองความประพฤติ และคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
10. แฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานเคยผ่านการปฏิบัติงาน/แผ่นพับ (ถ้ามี)
การรับสมัคร
วัน เวลา การรับสมัคร วันที่ 6 – 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและ
เวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-3880030-1ต่อ 201 หรือ 089-5357439 ครูละมุน บำรุงศิริ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ เว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
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กำหนดการคัดเลือกผู้สมัคร
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุไรวรรณ ศูนย์สารสนเทศ
ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (นำแฟ้มสะสมผลงานมาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย)
การประกาศผล
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
และให้ผผู้ ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด
การทำสัญญาจ้าง
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ทำสัญญาจ้าง
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายวุฒิชัย วันทมาตย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
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