ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่การสอน
โครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โรงเรียนแกนนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
--------------------------------------ด้วย โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
มาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและ
เกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน 1 อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำท)
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
- ระยะเวลำตั้งแต่ 1 มิถุนำยน ถึง 30 กันยำยน 2558
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ค. /ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิตามที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภาออกให้
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภำคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์

5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ อาเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภำยในวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
7. วิธีกำรคัดเลือก
7.1 ภาค ก. สอบข้อเขียน จานวน 100 ข้อ
7.2 ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ 50 คะแนน
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
8.1 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ จะดำเนินกำรสอบข้อเขียน ภำค ก ในวันที่ 27 พฤษภำคม
2558 เวลำ 09.00 – 11.00 น สถำนที่สอบคัดเลือก ภำค ก ณ โรงเรียนบ้ำนวังพระวังไฮ
8.2 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ภำค ก ในวันที่ 28 พฤษภำคม
2558
8.3 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ จะดำเนินกำรสอบข้อเขียน ภำค ข ในวันที่ 29 พฤษภำคม
2558 เวลำ 09.00 น เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้ำนวังพระวังไฮ
9. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ ภาค ก. มากกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาประสบการสอน
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับดารคัดเลือกตาม ข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้รับคะแนนรวม
สูงสุดลงมา ภำยในวันที่ 30 พฤษภำคม 2558 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ 1 มิถุนำยน 2558 รำยงำนตัวทำสัญญำและปฏิบัติงำน
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และมารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อและกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก

10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากเป็นผู้ที่
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
ยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นคัดค้ำน
ไม่ได้ในกรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
( นายนรคิด อาทิเวช )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
โครงกำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในทศวรรษ
ที่สองโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนวังพระวังไฮ ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2558
…………………………………………………………………
20 พฤษภำคม 2558
ประกำศรับสมัคร
21 – 25 พฤษภำคม 2558
รับสมัคร (09.00 – 15.30 น ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
26 พฤษภำคม 2558
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
27 พฤษภำคม 2558
สอบ ภำค ก เวลำ 09.00 - 11.00 น
28 พฤษภำคม 2558
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ภำค ก
29 พฤษภำคม 2558
สอบ ภำค ข เวลำ 09.00 น เป็นต้นไป
30 พฤษภำคม 2558
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
1 มิถุนำยน 2558
รำยงำนตัวทำสัญญำจ้ำงเริ่มปฏิบัติงำน

เลขที่................./................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูสอน
โครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โรงเรียนแกนนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่อ..........................................นามสกุล...........................................สัญชาติ…………...............……………..
2. เกิดวันที่..............................เดือน........................................................................พ.ศ. ...........................
อายุถึงวันสมัคร......................................ปี......................................เดือน...........................................วัน
3. เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................................................................
ออกโดย .................................................. เมื่อวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..............
หมดอายุวันที่.......................เดือน.....................................................พ.ศ. .............................................
4. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
บ้านเลขที่.......................................ชื่อหมู่บ้าน................................................หมู่ที่................................
ตาบล.........................................อาเภอ..........................................จังหวัด..............................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่.......................................ชื่อหมู่บ้าน..............................................หมู่ที่..................................
ตาบล..........................อาเภอ............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน...........................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................
6. วุฒิการศึกษา..............................................วิชาเอก................................................................................
สถาบันการศึกษา....................................................................................................................................
คุณวุฒิความรู้พิเศษ................................................................................................................................
7. ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).......................................................ชื่อสกุล................................................
ขอรับรองว่ำเอกสำรทุกฉบับถูกต้องจริง

ลงชื่อ....................................................................
(
)
วัน.....................เดือน...................................พ.ศ. 2558
วันที่สมัคร

