ประกาศโรงเรียนประชาชนอุทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
......................................................................
ด้วยโรงเรียนประชาชนอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2292 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. จำนวนตำแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ปฐมวัย/สังคมศึกษา หรือ
วิชาเอกอื่น โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรู้
ความสามารถติดตั้งระบบ LAN เครือข่ายไร้สาย ซ่อมประกอบบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตรา
ค่าจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขการตกลง
2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาวิชาเอกภาษาไทย/คณิตศาสตร์/
คอมพิวเตอร์/ปฐมวัย/สังคมศึกษา หรือวิชาเอกอื่น (โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ความสามารถติดตั้งระบบ LAN เครือข่ายไร้สาย ซ่อมประกอบบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์)

-24. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชน
อุทิศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
5. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 3 รูป
5.2 ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงวิชาเอก ฉบับ
จริงและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร
5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ สำหรับ ตำแหน่งครูผู้สอน พร้อมสำเนา
1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานที่สรรหา/หลักสูตรการสรรหา
6.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์
6.2 โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 8 ตุลาคม
2562 และจะทำการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สถานที่สอบ โรงเรียน
ประชาชนอุทิศ
วัน เดือน ปี
เวลา
การสอบ
คะแนน หมายเหตุ
9 ตุลาคม 2562
10.00 – 11.00 น. สอบปฏิบัติการสอน
50
11.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
50
รวม 100
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับการสรรหาจากผู้ได้รับ
คะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนสอบปฏิบัติการสอน มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
8. วันประกาศผลการสรรหา
โรงเรียนประชาชนอุทิศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ
9. การขึ้นบัญชี / การยกเลิกบัญชี
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ผู้ผ่านการสรรหา จะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี และผู้ผ่านการ
สรรหา จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
9.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
9.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
9.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
9.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจ้าง
10.1 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรด้วย
10.2 ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
10.3 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วนเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโฆษะสำหรับ
ผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายอารัญญู แก้วอุดรศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ

