ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(งบประมาณ อบจ.)
.......................
ด้วย โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ศธ.
04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่องการมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารงานบุคคล :ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียภาษาต่
นรู้ างประเทศ จานวน 1 ตาแหน่ง
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ

2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น
2.1.9 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค. หรือ
ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในกลุ่มวิชา เอกสารแนบท้ายประกาศ
2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546
2.2.3 มีประสบการณ์ด้านการสอนโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายธุรการ โรงเรียนสายปัญญารังสิตอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 – 8 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 -16.30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการ
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท02-536-3442
ี่
หรือ นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์
091-406-5834
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ต้องมีตัวจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ ) ดังนี้
3.2.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
(ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.2.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
3.2.4 บัตรประจาตัวประชาชน
3.2.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ถ้ามี)
3.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สมแว่นตาดา ขนาด x2
1.5นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
3.2.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
3.2.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานในวันสมัคร ( สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคา -รับรองสาเนาถูกต้อง
และลงชื่อกากับด้วย )
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนสายปัญญารังสิตจะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่โรงเรียนกาหนด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ
1. การสัมภาษณ์
2. การประเมินภาคปฏิบัติ และแฟ้มพัฒนางาน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
50
50
100

5. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และรวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับที่จากคะแนนสอบดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนการประเมินภาคปฏิบัติและแฟ้มพัฒนางานมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า หากคะแนนการประเมินภาคปฏิบัติและแฟ้มพัฒนางานเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และการตัดสินของ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนน
ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และทางเว็บไซต์ www.spr.ac.th ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการสอบคัดเลือกครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ’
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างในวันที่
15 ธันวาคม 2560 ตามที่โรงเรียนสายปัญญารังสิตกาหนด
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

