
 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ    

----------------------------------- 
 

   ด้วยโรงเรียนสิงห์บุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน ๔ อัตรา  
ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  8  
กรกฎาคม  25๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราวส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โดยก าหนด
คุณสมบัติและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ           
จ านวน  ๓ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  1๕,000 บาท (มีประกันสังคม) 
  ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ๑.๒.๑ ท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   ๑.๒.๒ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๒.1  มีสัญชาติไทย 
  ๒.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ 
  ๒.3  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๒.4  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติการสอน 
  ๒.5  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.7  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.8  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างการทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 
  ๒.๑๐ ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา  ยกเว้นความผิดโดยความประมาท 
  ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
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 ๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันรับสมัครคัดเลือก 

  ๓.1 ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคลโรงเรียนสิงห์บุรี   จ านวน 1 ฉบับ 
  ๓.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ    
                จ านวน 1 ฉบับ 
  2.๓  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
  2.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                        จ านวน 1 ฉบับ 
  2.๕  ส าเนาบัตรประชาชน                                                      จ านวน 1 ฉบับ 
  ๒.๖ ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  
  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๗  จ านวน 1 ฉบับ 
  2.๗  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดดขนาด 1 นิ้ว  
  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน           จ านวน ๒ รูป 
  ๒.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ วันที่ ๕ ตุลาคม  –  ๑๒ ตุลาคม  
2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล     
อาคาร 4  โรงเรียนสิงห์บุรี  

๕.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่  
๑๔ ตุลาคม  2560  ณ  โรงเรียนสิงห์บุรี และเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี  http://www.sing.ac.th 
 

 ๖.  วิธีด าเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนสิงห์บุรีจะด าเนินการสอบคัดเลือกโดย ทดสอบภาคปฏิบัติ  (สอบสอน) และการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)  ในวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี  โดยก าหนดการคัดเลือกดังนี้  
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน ระดับชั้นม.๑) ๕๐ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๕๐ 

 

หมายเหตุ  เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครสอบ 

๗. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบรวมในการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียน
สิงห์บุรี จะน าคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ หากมีคะแนนที่เท่ากัน
ให้ถือว่าผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน) สูงกว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่า 
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 ๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนสิงห์บุรี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนสอบ 
ตามข้อ ๗ ในวันที ่๑๗ ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี และเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุร ี www.sing.ac.th 

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้าง 

    ท าสัญญาจ้างในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  2560  เวลา  ๐๙.00 น. เป็นต้นไป (หากไม่มาท า
สัญญาจ้างจะถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๑๐.  ระยะเวลาการจ้าง 

  ๑๐.๑  ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน  2560  -  3๑ มีนาคม  256๑  และก่อนหมดสัญญา
จ้างโรงเรียนจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผ่านการประเมิน  60%  ขึ้นไป  โรงเรียนสิงห์บุรี
อาจจะต่อสัญญาจ้าง   

  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร          
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
           

       
 
       (นายปราโมทย์  เจริญสลุง) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


