
ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 

......................................................... 

ด้วย โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย ฉะนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก 
ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่องการมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2547  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตําแหน ่ง  ครูผูสอน รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๒ ค่าตอบแทน  อัตราคาตอบแทน  ๑๕,๐๐๐  บาท/เดือน 

๑.๓ ระยะเวลาการจาง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

     ๑.๔ ขอบข่ายงานที่จะใหปฏิบ ัติ 

1) การจัดการเรียนสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1  มีสัญชาติไทย 
2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน 
2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐ 
2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ

รัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 
         2.1.9  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้า งของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1  เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและในกลุ่มวิชาภาษาไทย 

2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         พ.ศ. 2546 

          2.2.3  มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

3. การรับสมัคร
3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงคจะสมัครให้เดินทางมาเขียนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคคล ห้องธุรการ อาคาร ๒

โรงเรียนสายปัญญารังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา 08.30 – 
16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท  02-536-3544
หรือ  นางสาวศิริกานต  โภคะสุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานบุคคล  หมายเลขโทรศัพท  091-406-5834 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  (ต้องมีตัวจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ) ดังนี้ 
3.2.1   ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ/หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน 

        (ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
3.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
3.2.4 บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.2.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  (ถ้ามี)      
3.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน  จ านวน 2 รปู 
3.2.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง  ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
3.2.8 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

   หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารการสมัครเป็นเท็จ โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ในทันที 
และผู้รับจ้างจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

http://www.spr.ac.th/
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3.3  เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
โรงเรียนสายปัญญารังสิตจะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่โรงเรียนก าหนด ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น.  
โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
1. การสัมภาษณ์ 50 
2. การประเมินภาคปฏิบัติ  และแฟ้มพัฒนางาน 50 

รวมคะแนน 100 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนใน

การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ   ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนน
ประเมิน ดังนี้ 

ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินภาคปฏิบัติและแฟ้มพัฒนางานมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า หากคะแนนการประเมินภาคปฏิบัติและแฟ้มพัฒนางานเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนการสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และการตัดสินของ
คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรถือเป็นเด็ดขาดจะฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

๖. การประกาศผลการเลือกสรร 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรรได้ ตามล าดับคะแนน       

ณ  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  และทางเว็บไซต  www.spr.ac.th  ในวันจันทร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕       
เวลา 15.00 น.  

๗. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างหลังจากได้รับการอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ณ งานบุคคล ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

        (นายธนพจ แก้ววงษา) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต 

http://www.spr.ac.th/



