
 
 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

จากเงินนอกงบประมาณปี 2564 
....................................................................................  

ด้วยโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน จากเงิน
นอกงบประมาณปี 2564 จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออก
ใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร 
จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
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หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา ทางโรงเรียนจะหารือกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

พร้อมลงลายมือชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.sainampeung.ac.th ในหน้า “ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน”
จากนั้นสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  https://forms.gle/xgiKt4QvLBGwaNQ38 โดยสมัครได้ตั้ งแต่  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและส าเนา

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร หรืออัพโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.3 ทะเบียนบ้าน 
4.4 บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
4.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ยังไม่หมดอายุ) 
4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่

เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.7 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) 

จ านวน 3 รูป 
4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ  
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 

15 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะด าเนินการคัดเลือกใน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากมากไป

น้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  

ณ โรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/ 

10. การด าเนินการจัดจ้าง 
10.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

มาท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและ
เวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว
ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 5 พฤษภาคม 2564  
2 รับสมัคร 5-14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2564  
4 สอบคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2564  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2564  

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 31 พฤษภาคม 2564  
7 เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2564  

 


