
 

 

   

 

 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน 

จากเงินนอกงบประมาณป 2566 

.................................................................................... 

 

ดวยโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภฯ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงคจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั ่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีครูผู สอน  

จำนวน 9 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร

อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 

และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ 1120/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 24 กรกฎาคม 2560  

เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว จึงประกาศรับสมคัรลูกจางช่ัวคราว ดังนี้ 

1. ช่ือตำแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

1.1 ช่ือตำแหนง ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน จำนวน 9 อัตรา 

  - วิชาภาษาไทย     1   อัตรา 

  - วิชาคณิตศาสตร    1   อัตรา 

  - วิชาวิทยาศาสตร (เอกฟสิกส)   1   อัตรา 

  * หากสามารถสอนวิชาดาราศาสตรได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2   อัตรา 

  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   1   อัตรา 

  - วิชาการงานอาชีพ    1   อัตรา 

  - วิชาคอมพิวเตอร    1   อัตรา 

  - วิชาภาษาเกาหลี    1   อัตรา 

1.2 อัตราคาตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) 

1.3 ระยะเวลาการจาง ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 (จำนวน 11 เดือน) 
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2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก มีดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย  

(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ  

(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(4) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  

(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี

กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 

(6) ไมเปนผูอยู ระหวางถูกสั ่งพักราชการ ถูกสั ่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพักหรือเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  

(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแต เปนโทษ

สำหรับความผิด ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกร

มหาชน หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ  

(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  

(13) ไมเปนผู เคยทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

 (1) เปนผูไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด เปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงครูผูชวย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้ 

- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป หรือ 
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- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ที ่ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร

การศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป หรือ 

- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 

  (2) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ

ครูตามที ่คุร ุสภาออกใหเพื ่อปฏิบัติหนาที ่สอน เวนแตสาขาขาดแคลนที ่ไดร ับการยกเวนจากคุร ุสภา 

  (3) กรณีคุณวุฒิที ่ผู สมัครนำมาใชสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคุณวุฒิซึ่งไมตรงตาม

ประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจาก

ประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหนวยกิตใน Transcript ของผูสมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหนวยกิต ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 

หากมีปญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุมวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ทางโรงเรียน

จะหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของ

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเปนท่ีส้ินสุด 

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง 

พรอมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใชสมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภฯ  

ต้ังแตวันท่ี 21 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2565  

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื ่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารฉบับจริงและสำเนา

จำนวน 1 ชุด พรอมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี ้

4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผูมีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแลว 

และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

4.2 สำเนาทะเบียนบาน 

4.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) 

4.4 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไวไมเกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงวาไมเปนโรค

ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549 

4.5 รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 1 เดือน) 

จำนวน 3 รูป 

4.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถามี) 
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ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐาน

ในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให

ผู สมัครคัดเลือกไมมีสิทธิ ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ 

การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 

5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์เขารับการคัดเลือกภายใน 

วันท่ี 30 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ และทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th/ 

6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

ผูสมัครตองเขารับการคัดเลือกดวยวิธีการสัมภาษณ โดยพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ 

ไดแก ความรูที ่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน หนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย  

เจตคติ และบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

7. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะดำเนินการคัดเลือกใน วันที ่ 5 ตุลาคม 2565  

เวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

8. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชี 

ผูผานการคัดเลือกตองไดรับคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไป

นอย หากคะแนนเทากัน ใหผูท่ีมาสมัครกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 

ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ และทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th/ 

10. การดำเนินการจัดจาง 

10.1 การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

ไดมาทำสัญญาจางเปนลกูจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน โดยใหผูผานการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน

และเวลาที่กำหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ หากผูผานการคัดเลือกไมมา

รายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนด จะถือวาสละสิทธิ ์
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10.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน หากผูไดรับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไมไดรับการพิจารณาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานขอมูลใน

เอกสารโดยเปนเท็จ ผูนั้นจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  20  กันยายน พ.ศ. 2565 

 

       

 

 (นายณรงคศักด์ิ รักพรา) 

  ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูผูสอน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565) 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 20 กันยายน 2565  

2 รับสมัคร 21 กันยายน – 28 กันยายน 2565  

3 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 30 กันยายน 2565  

4 สอบสัมภาษณ และสอบสอน 6 ตุลาคม 2565  

5 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 7 ตุลาคม 2565  

6 รายงานตัวและทำสัญญาจาง 10 ตุลาคม 2565  

 


