
 
ประกาศโรงเรียนประชาชนอุทิศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครผููสอน 

...................................................................... 
 ดวยโรงเรียนประชาชนอุทิศ อําเภอเมือง จงัหวัดอุตรดิตถ สาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน ฉะน้ัน 
อาศัยอํานาจตามคําสัง่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับ
ลูกจางช่ัวคราว หลักเกณฑและวิธีการสรรหาลกูจางช่ัวคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2559 (สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลกูจางช่ัวคราวที่
จางจากเงนิงบประมาณ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2559 (สงพรอมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) 
ประกอบหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ที่ ศธ 04180/6000 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2559 เรื่องการจางครูอัตราจาง จงึประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางช่ัวคราว 
ตําแหนงครผููสอน ดังน้ี 

 1. จํานวนตําแหนง/คุณวุฒิ/กลุมวิชาเอก/อัตราคาจาง ตําแหนงทีร่ับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปน
ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจางเดือน 5,000 บาท (หา
พันบาทถวน) 
 2. ขอบขายงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน การสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดอบรมสัง่สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค 
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญติัระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงาน 
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตองเปนไปตามเงื่อนไขที่พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรบัใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองที่ หองธุรการ โรงเรียนประชาชน
อุทิศ ต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
 5. เอกสารหลักฐานที่ใชสมัคร 

  5.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 น้ิว โดยถายไมเกิน 6 เดือน 
จํานวน 3 รูป 

  5.2 ปริญญาบัตร หนังสอืรบัรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ฉบับจรงิและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ โดยตองสาํเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

  5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสอืรบัรองสทิธิ สําหรับ ตําแหนงครูผูสอน พรอมสําเนา 
1 ฉบับ 

  5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบบัจริง อยางละ 1 ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองแพทย ทีอ่อกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน 

  5.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถาม)ี อยางละ 1 ฉบับ 

 6. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานทีส่รรหา/หลกัสูตรการสรรหา 

  6.1 ผูสมัครตองไดรบัการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเขียน (ภาค ก) ภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง การประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง (ภาค 
ข) โดยการสมัภาษณ หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบทายประกาศฉบับน้ี  
  6.2 โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายช่ือผูมสีิทธิเขารบัการสรรหา 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
ความสามารถเฉพาะตําแหนง 

50  

 11.00 น. เปนตนไป ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง 50  

  รวม 100  

   

 7. เกณฑการตัดสิน 

   ผูไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับการสรรหาจากผู
ไดรับคะแนนมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหผูไดรบัคะแนน ภาค ก มากกวา อยูในลําดับที่ดีกวา ถา
คะแนนยังเทากันอีกใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
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 8. วันประกาศผลการสรรหา 

  โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  
ณ หองธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ 

 9. การข้ึนบัญชี / การยกเลิกบัญชี 

  ผูผานการสรรหา จะข้ึนบัญชีไวมีกําหนดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ประกาศข้ึนบัญชี และผูผานการ
สรรหา จะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี เมื่อมกีรณี ดังตอไปน้ี 

  9.1 ผูน้ันไดรับการจางตามตําแหนง 

  9.2 ผูน้ันไมมารายงานตัวรบัการจางตามกําหนด 

  9.3 ผูน้ันขอสละสทิธ์ิการจาง 

  9.4 บัญชีผูผานการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 

  9.5 มีการประกาศข้ึนบญัชีผูผานการสรรหาในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว 

 10. การจัดทําสัญญาจาง 

  ผูผานการสรรหาจะไดรับการจัดทําสัญญาจาง โดยเริ่มจางต้ังแตวันที่จัดทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2559 การตอสัญญาจางเปนไปตามความจําเปนของโรงเรียน และตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรบัการจางในครัง้ตอไปจะเรียกตัวตามลําดับที่ ตามประกาศผลการสรรหา โดยวิธีสงจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน  
 11. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ 

  ผูสมัครเขารับการสรรหา จะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศรบัสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม
วาดวนเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงทีส่มัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมสีิทธิ
สมัครตามประกาศรบัสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการสรรหาครั้งน้ีเปนโฆษะสําหรับ
ผูน้ัน จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 

 
 
 

    (นายอารัญู  แกวอุดรศร)ี 
    ผูอํานวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบการสรรหาเปนลูกจางช้ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน 

แนบทายประกาศโรงเรียนประชาชนอุทิศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครผููสอน 

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

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

หลักสูตรการสรรหา 

 1. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (50 คะแนน) 
 (1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน 

 (2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 (3) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

 (4) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 (5) พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 (6) ความรูดานการศึกษาหรือวิชาชีพคร ู

 (7) ความรูดานภาษาไทย 

 (8) ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 

 (9) ความรูทางดานวิชาเอก 

 2. ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ใชวิธีการสัมภาษณ (50 คะแนน) 
 โดยพิจารณาจาก ประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ การมี
ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริม่สรางสรรคและอุดมการณ 


