ประกาศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณปี 2565
....................................................................................
ด้ว ยโรงเรีย นสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่ว คราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผ ู้ส อน
เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
และคำสั ่งสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1.3 ระยะเวลาการจ้ าง ตั ้ งแต่ ว ั นที ่ 13 มิ ถ ุ นายน 2565 ถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2565
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาต่อสัญญาใน
ปีงบประมาณถัดไป
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.1 เป็น ผู้ได้ร ับ คุณวุฒ ิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒ ิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีห ลักสู ต ร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลั กฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที ่ ค ุ ร ุ ส ภาออกให้ เ พื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ส อน เว้ น แต่ ส าขาขาดแคลนที ่ ไ ด้ ร ั บ การยกเว้ น จากคุ ร ุ ส ภา
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กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิ ชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ทางโรงเรียน
จะหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
2.3 มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี ค วามชำนาญทางระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ ด้าน
Software, Hardware, Network, Server และ Internet ภายในโรงเรียน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
3.2 ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโรงเรียนเมื่อได้รับแจ้ง
3.3 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.4 ติดต่อผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านระบบ IT
3.5 ดูแลโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียน
3.6 งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ส มัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถั มภ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา
จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้
5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว
และใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
5.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
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5.5 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
จำนวน 3 รูป
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และสอบสอน (จำนวน 1 คาบ 50 นาที)
โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา
9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไป
น้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
10. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.sainampeung.ac.th/
11. การดำเนินการจัดจ้าง
11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน
และเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
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11.2 ผู้ผ่านการคัด เลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่ว คราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี
20 พฤษภาคม 2565
23-30 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565
6 มิถุนายน 2565
9 มิถุนายน 2565
13 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

