ประกาศโรงเรียนประชาชนอุทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน
......................................................................
ดวยโรงเรียนประชาชนอุทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผสู อน ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราว หลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่
จางจากเงินงบประมาณ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (สงพรอมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559)
ประกอบหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ที่ ศธ 04180/6000 ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559 เรื่องการจางครูอัตราจาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงครูผูสอน ดังนี้
1. จํานวนตําแหนง/คุณวุฒิ/กลุม วิชาเอก/อัตราคาจาง ตําแหนงทีร่ ับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปน
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผสู อน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจางเดือน 5,000 บาท (หา
พันบาทถวน)
2. ขอบขายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย
โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงาน
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ศึกษา
4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ หองธุรการ โรงเรียนประชาชน
อุทิศ ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
5. เอกสารหลักฐานที่ใชสมัคร
5.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
5.2 ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ สําหรับ ตําแหนงครูผสู อน พรอมสําเนา
1 ฉบับ
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง อยางละ 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย ทีอ่ อกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน
5.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) อยางละ 1 ฉบับ
6. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานทีส่ รรหา/หลักสูตรการสรรหา
6.1 ผูสมัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเขียน (ภาค ก) ภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค
ข) โดยการสัมภาษณ หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบทายประกาศฉบับนี้
6.2 โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการสรรหา ภายในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 และจะทําการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สถานที่สอบคัดเลือก หอง
ธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ
วัน เดือน ป
เวลา
การสอบ
คะแนน หมายเหตุ
23 พฤศจิกายน 2559 10.00 – 11.00 น. ภาค ก ความสามารถทั่วไปและความรู
50
ความสามารถเฉพาะตําแหนง
11.00 น. เปนตนไป ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง
50
รวม 100
7. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับการสรรหาจากผู
ไดรับคะแนนมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหผูไดรบั คะแนน ภาค ก มากกวา อยูในลําดับที่ดีกวา ถา
คะแนนยังเทากันอีกใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดกี วา
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8. วันประกาศผลการสรรหา
โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ณ หองธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ
9. การขึ้นบัญชี / การยกเลิกบัญชี
ผูผานการสรรหา จะขึ้นบัญชีไวมีกําหนดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี และผูผานการ
สรรหา จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี ดังตอไปนี้
9.1 ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
9.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
9.3 ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
9.4 บัญชีผูผานการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว
10. การจัดทําสัญญาจาง
ผูผานการสรรหาจะไดรับการจัดทําสัญญาจาง โดยเริ่มจางตัง้ แตวันที่จัดทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2559 การตอสัญญาจางเปนไปตามความจําเปนของโรงเรียน และตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับการจางในครัง้ ตอไปจะเรียกตัวตามลําดับที่ ตามประกาศผลการสรรหา โดยวิธีสงจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน
11. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ผสู มัครควรทราบ
ผูสมัครเขารับการสรรหา จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไม
วาดวนเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงทีส่ มัครอันมีผลทําใหผสู มัครไมมสี ิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการสรรหาครั้งนีเ้ ปนโฆษะสําหรับ
ผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายอารัญู แกวอุดรศรี)
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ

รายละเอียดประกอบการสรรหาเปนลูกจางชั้วคราว ตําแหนงครูผสู อน
แนบทายประกาศโรงเรียนประชาชนอุทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
.....................................................
หลักสูตรการสรรหา
1. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (50 คะแนน)
(1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจ จุบัน
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
(4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(5) พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) ความรูดานการศึกษาหรือวิชาชีพครู
(7) ความรูดานภาษาไทย
(8) ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
(9) ความรูทางดานวิชาเอก
2. ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ใชวิธีการสัมภาษณ (50 คะแนน)
โดยพิจารณาจาก ประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ การมี
ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริม่ สรางสรรคและอุดมการณ

