
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  
ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  3  อัตรา 
1.1 รายละเอียดตำแหน่ง 

1) วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน  1  อัตรา 
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา 
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา 

1.2 อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท/คน/เดือน 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง  1  พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม  2566  
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี 
2.3 เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

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

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภากำหนด 
2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
2.20 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 
2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน 
2.22 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครท่ี

ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ท่ี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 085 - 061 - 8482 ครูเรวด ีศรีถนัด 

รับสมัครระหว่างวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 
08.30 – 16.30 น. (วัน/เวลาราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง             
ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใชใ้นการสมัคร 
ผู้สมัครกรอกข้อมูล แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 

(เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ) 
4.1 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร 
4.2 ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร 
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) 
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรอืใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภาออกให้และ

ยังไม่หมดอายุ 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน             

ขนาด 1” X 1.5”  จำนวน 2 รูป 
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4.6 ใบรับรองแพทย์ ท่ีออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน       
(ฉบับจริงเท่านั้น)  

4.7 สำเนาบัตรข้าราชการ ต้ังแต่ระดับชำนาญการ เป็นผู้รับรองความประพฤติดี 
หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ หรือท้ังช่ือตัวและช่ือสกุลทะเบียน
สมรส (ถ้ามี)  

4.8 แผ่นพับประวัติแนะนำตัวและผลงานพอสังเขป 

5. การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองท่ีห้องธุรการ อาคาร      

ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ด้วยตนเอง 

6. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน 

วันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  และเพจโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  โดยประกาศเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร 

7. การดำเนินการคัดเลือก 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครในวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 

2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  ซึ่งองค์ประกอบของการคัดเลือก ประกอบด้วย การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอื่นท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ    
เจตคติ อุดมการณ์ ประสบการณ์ในการสอน และสุขภาพร่างกายท่ีพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี  (ท้ังนี้ วิธีการคัดเลือก
อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

9. การประกาศผลการคดัเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุ ธท่ี  26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสตรี

สมุทรปราการ ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  และเพจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

10. การจ้างและการทำสัญญาจ้าง 
10.1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระยะสัญญาจ้างต้ังแต่  1 พฤศจิกายน 2565 -        

31 มีนาคม  2566  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ) 
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10.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกใน วิชาเอกท่ีสมัคร รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง          
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม  2565  เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตาม
กำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 

10.3 หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาด
คุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

ประกาศ    ณ  วันท่ี   12  ตุลาคม   พ.ศ.   2565 
 
 
 

(นางสาวดวงดารา เนตรวงค์) 
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


