
 

 

   

   ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

      ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยครูผู้สอน 

    ---------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ มีความประสงค์จะรบั 
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยครูผูส้อน โดยมี

รายละเอียด  ดังนี ้

 ๑.  ต าแหน่ง   

๑.๑  ครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยครูผูส้อน 

จ านวน  ๑  อัตรา 

๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตัิ 

      ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหนา้ที่อื่น 

ที่เก่ียวข้อง  

  ๑.๓   ค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตทิั่วไป  ดงัต่อไปนี้ 

   (๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปบีริบรูณ์  นับถึงวันสมัครวันสดุท้าย 

   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้  ไรค้วามสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  
 รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

      (๑) เป็นผู้มีจติสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเดก็พิการได้ 

         (๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาไทย  

      (๓) เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานแสดงว่า 

        เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู 

            (๔) มีความรู้ความสามารถทางดา้นการสอนภาษาไทยเป็นอย่างดี 

           



                                                            

           -๒- 

 

 ๓. การรับสมัคร 

  ๓.๑  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร  

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดัเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงาน

บุคคล  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ระหว่างวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑   

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

       (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

                              จ านวน  ๑  รูป   

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่สมัคร จ านวน  ๑  ฉบบั 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู จ านวน  ๑  ฉบบั 

   (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบบั 

   (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

   (๖)  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกลุ  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น   

       ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

      จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  

ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์  

๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗  ธันวาคม   ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   

เป็นต้นไป   สถานที่สอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

                 ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

         ๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน 

                       รวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนน 

    ผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม 

    (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง       

        ๗.๒ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผูส้มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไมไ่ด้ไมว่่า       

              กรณีใดๆ         

      ๘. การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 

        ๘.๑ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียน 

                        พรุพีพิทยาคม 

        ๘.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไปรายงานตัว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.    

                       ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถอืว่าสละสิทธิ์ 



 

      -๓- 

 

           ๙. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๙.๑ ก าหนดเวลาการด าเนนิการจัดท าสัญญาจ้าง 

     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะท าสญัญาจ้างในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 ๙.๒ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบตัิหน้าที่ครูจ้างสอน ในกรณีระหว่างการจ้าง หากปรากฏว่าเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติ 

  ตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง   

  เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

                 ๙.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 

       ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๒  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายจีรศักดิ์  เดชเกิด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


