ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
----------------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นสิ งห์ บุ รี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์ จ ะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
ดังนั้นอาศัย ความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘
มี น าคม ๒๕๔๗ และค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วั น ที่ 8
กรกฎาคม 25๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้ างชั่วคราวส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลื อกบุ คคลเพื่อเป็น ลู กจ้างชั่ว คราว ทาหน้าที่ครูผู้ส อน วิช าเอกภาษาอังกฤษ โดยกาหนดคุณสมบัติและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 1๕,000 บาท (มีประกันสังคม)
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.๒.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑.๒.๒ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
๒.1 มีสัญชาติไทย
๒.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
๒.3 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.4 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน
๒.5 มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.7 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.8 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างการทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๙ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๑๐ ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยความประมาท
๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันรับสมัครคัดเลือก
๓.1 ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคลโรงเรียนสิงห์บุรี จานวน 1 ฉบับ
๓.2 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
จานวน 1 ฉบับ
2.๓ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ

-๒2.๕ สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๗ จานวน 1 ฉบับ
2.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดดขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน ๒ รูป
๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รคัด เลื อ ก ยื่ นใบสมั ครด้ ว ยตนเอง ได้ ตั้ง แต่ วัน ที่ ๙ – ๑๖ พฤศจิ ก ายน
2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล อาคาร
4 โรงเรียนสิงห์บุรี
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่
๑๗ พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี และเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี http://www.sing.ac.th
๖. วิธีดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
โรงเรียนสิงห์บุ รีจะดาเนินการสอบคัดเลือกโดย ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน) และการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยกาหนดการคัดเลือกดังนี้
เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

วิชาที่สอบ
ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน ระดับชั้นม.๑)
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐

หมายเหตุ เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจานวนผู้สมัครสอบ
๗. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบรวมในการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน
สิงห์บุรี จะนาคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ หากมีคะแนนที่เท่ากันให้ถือ
ว่าผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน) สูงกว่าเป็นผู้ที่ได้ลาดับสูงกว่า
๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก
โรงเรียนสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับ คะแนนสอบ ตาม
ข้อ ๗ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี และเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี www.sing.ac.th
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
ทาสัญญาจ้างในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป (หากไม่มาทา
สัญญาจ้างจะถือว่าสละสิทธิ์)
๑๐. ระยะเวลาการจ้าง
๑๐.๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2560 - 3๑ มีนาคม 256๑ และก่อนหมดสัญญาจ้าง
โรงเรียนจะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถ้าผ่านการประเมิน 60% ขึ้นไป โรงเรียนสิงห์บุรีอาจจะต่อ
สัญญาจ้าง

-๓๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายปราโมทย์ เจริญสลุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

