
 
 
 

      
ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 

.............................................................. 
ด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูผู้สอน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจัดจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา  
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน         

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

   ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 

   ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๘. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   ๙. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงกับกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 

   ๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ 

   ๓. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอกท่ีสมัคร 
   ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
   ๕. ต้องสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

/๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร...   



-๒- 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร พร้อมเอกสารฉบับจริง 
***เอกสารทุกรายการให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู ้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุก
ฉบับ*** 
  ๑. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป 
  ๖. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๗. รูปถ่ายผลตรวจ COVID-19 (ATK) ที่แสดงว่าไม่พบเชื้อ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยระบุชื่อ พร้อม
วันที่และเวลาตรวจบนแท่นตรวจให้ชัดเจน 
  ๘. หลักฐานอื ่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี ่ยนชื ่อ ชื ่อสกุล      
ทะเบียนสมรส  
 

 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 ๒. ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   
 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณ
ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
 ๗.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินประสบการณ์และผลงานการปฏิบัติงาน ๕๐ คะแนน และวิธี
สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
 
 

                   /๘.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก… 
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๘.   วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมมรกต-    
ศูนย์สู่ฝัน ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบคัดเลือกมาเอง 
 

 ๙.   เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย 
 
 ๑๐.   การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์    
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 

 ๑๑.   การทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
  การทำสัญญาจ้างและเริ ่มปฏิบัติงาน ตั ้งแต่ว ันที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.              
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  
 

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕  

   

 

       (นางลัดดา  เจียมจูไร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

    
 
 


