
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 

............................................................................................................................. ...... 
ด้วยโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,๐๐๐ บาท) 
  ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ    จำนวน ๑ อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง             
ตามท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

     2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา 
     2.3 มีสัญชาติไทย 
     2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี   
     2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

        2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        

     2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร  ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรี         
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519  ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ 
ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์           
โทร.๐๒๒๓๖๕๗๕๘ ต่อ ๑๓๒ ในเวลาราชการ 
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

4.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ 
    4.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง         จำนวน ๑ ฉบับ 

4.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ 
4.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จำนวน ๑ ฉบับ 
4.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ  



    4.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   
    4.๗ ใบรับรองแพทย์ 

๕. การยื่นใบสมัคร 

    ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

    ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

    ๕.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร 

    ๕.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ทาง www.mps.ac.th 

 (เวลา ๑๖.๓๐ น.) 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณลักษณะ 

ของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
    โรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะทำการสอบคัดเลือกใน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  

๒๕๖4 ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

- สอบปฏิบัติการสอน 

- สัมภาษณ์ 

 

๖๐ คะแนน 

๔๐ คะแนน 

 

รวม ๑๐๐ คะแนน  
 
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

    ๙.๑ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับให้ผู้ที่ได้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  

    ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา ภายใน           
วันที ่29 พฤศจิกายน 2564 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก      



ในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น 

    (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
    (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก         
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานครูผู้สอนครั้งแรกและให้มารายงานตัว  
ตามวัน เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญา
จ้าง อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
 ๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ 
 
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                       
 

(นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 


