
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

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

  ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  
(ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  7  อัตรา 
1.1 รายละเอียดตำแหน่ง 

1) วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน  1  อัตรา 
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา 
3) วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
4) วิชาเอกทัศนศิลป์  จำนวน  1  อัตรา 
5) วิชาเอกภาษาองักฤษ  จำนวน  2  อัตรา 

1.2 อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท/คน/เดือน 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง  1  พฤษภาคม 2565 - 30  กันยายน  2565  
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 และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ท่ีตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ท่ี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 089 - 535 - 7439 ครูละมุน  บำรุงศิริ 

รับสมัครระหว่างวันท่ี 1 – 10 เมษายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน/เวลา
ราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใชใ้นการสมัคร 
ผู้สมัครกรอกข้อมูล แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 

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

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 ภายในวันท่ี  

11  เมษายน  2565 เวลา ณ 08.30 น. ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  และเพจโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  โดยประกาศเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร 

7. การดำเนินการคัดเลือก 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครในวันท่ี  12  เมษายน 2565 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอุไรวรรณ ศูนย์สารสนเทศ ดร.เกริก  มังคละพฤกษ์ อาคารศรีสมบูรณ์ 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 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 
จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี 18  เมษายน  2565  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th  และเพจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

10. การจ้างและการทำสัญญาจ้าง 
10.1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระยะสัญญาจ้างต้ังแต่  1 พฤษภาคม 2565 -        

30 กันยายน  2565  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ) 
 
 

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




  
 

ใบสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน  

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ …………………. 

ชื่อ-สกุล……….......………………………........…....……….เกิดวันที่…...…..เดือน…….................……..พ.ศ……...... อาย.ุ.............ปี   
สถานภาพ   โสด  สมรส      อ่ืน ๆ…............... สมัครงานตำแหน่ง............................................................ 

1. ประวัติการศึกษา 
-สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา วุฒิ….....… พ.ศ………โรงเรียน…………...……...............................……จังหวัด……................. 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วุฒิ….....… พ.ศ………โรงเรียน………………..........................…จังหวัด……................. 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒิ….....… พ.ศ………โรงเรียน………………...................……จังหวัด…….................. 
-สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา วุฒิ….....… พ.ศ………สถาบัน………………......................................……จังหวัด…….................. 
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ….....… พ.ศ……….สถาบัน………………......................................……จังหวัด……................. 

2. ประวัติการทำงาน 
ปี พ.ศ………………ตำแหน่ง.............................................ที่ทำงาน……………….....………………..............…………………………….. 
ปี พ.ศ………………ตำแหน่ง.............................................ที่ทำงาน……………….....………………..............…………………………….. 
ปี พ.ศ………………ตำแหน่ง.............................................ที่ทำงาน…………………….....…………..............…………………………….. 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที…่…………หมู่…………….ตรอก/ซอย…………….....….ถนน………............................................………… 
แขวง/ตำบล……………......………เขต/อำเภอ………………................……จังหวัด……………….................................………………… 
รหัสไปรษณีย…์……...………โทรศัพท์บ้าน……………...………..มือถือ………………..……………หรือ….....................................…… 

4. เกยีรติประวัติ/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 

5. ความสามารถพิเศษ 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 

6. ความคิดเห็นต่อวิชาชีพครู 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 

7. ความคาดหวังในอนาคต 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 
…………………...............................................................………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
1 นิว้ 
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ข้าพเจ้ารับทราบความโดยละเอียดตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครครูจ้างสอนชั่วคราว 
(จ้างเหมาบริการ) ปีงบประมาณ ……………….. แล้ว ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องที่ระบุในประกาศทุกประการ 
หากคณะกรรมการของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการ
สมัครคัดเลือก และหากตรวจสอบพบเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นครูจ้างสอนชั่วคราวแล้ว ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเป็นครูจ้างสอน
ชั่วคราวเช่นกัน 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
       (.............................................................) 
    วันที่..............เดือน............................พ.ศ….……….. 

 

เอกสารที่ยื่นประกอบการรับสมัคร (ฉบับสำเนา) 
1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
2.  บัตรประจำตัวประชาชน 
3.  ทะเบียนบ้าน 
4.  ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ปวส/ปวช/ม.6/ม.3/ประถมศึกษา 
5.  ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 
6.  ใบรับรองแพทย์ 
7.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ตำแหน่งพนักงานขับรถ) 
8.  ใบผ่านการคัดเลือกทหาร(ชาย) 
9.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
10.อ่ืนๆ (..............................................................................................)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คำรับรองความประพฤติและคุณสมบัติผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................ตำแหน่ง........................................เป็นข้าราชการ 
ระดับ..............สังกัด................................................ สถานที่ทำงาน............................................................................................  
โทรศัพท.์............................................ขอรับรองว่า (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................................  
เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
เรื่อง รับสมัครครูจ้างสอนชั่วคราว ปีการศึกษา …………….. 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองความประพฤติ 
       (.........................................................) 
วันที่.................เดือน................................พ.ศ................... 

 


