ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
เรื่อง การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรผู้สอนพลศึกษา
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
-------------------------------ด้วย โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะ
ดาเนินการคัดเลือกและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอก พลศึกษา ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(งบประมาณจากรายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
- ตาแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จานวน 1 อัตรา
- รับเงินเดือนในอัตรา 7,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
2.2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 ไม่จากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2.4 มีความประพฤติดี อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผูป้ ระสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทโ่ี รงเรียน
โขงเจียมวิทยาคม อาเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่
ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่มีข้อความระบุวา่ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่
ระหว่างรอการอนุมัต”ิ แต่จะต้องนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร) หรือใบรับรอง
ปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน(Transcript) มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อเป็นอัตราจ้าง ทั้งนีจ้ ะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้สาเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์
ได้รับการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้

4.2 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
4.3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ขนาด 1 x 1.5 นิว้ ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐซึ่งได้ขนึ้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
4.7 ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งความอันเป็นเท็จ จนเจ้าหน้าที่รับ
สมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัว
เข้ารับการจ้าง และได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณา
เอกสารในการยื่นสมัคร ตามรายการที่ 4.1 – 4.4 ให้นาฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย
จานวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้องทุกฉบับ)
5. การยื่นสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
5.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ท่สี ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูภ่ ายหลังต้องแจ้งให้
หน่วยจัดสอบ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมทราบภายใน 7 วัน
5.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม www.kcwsc.ac.th
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8. วิธกี ารสอบคัดเลือก
วิธีการสอบคัดเลือกบุคลากร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศนี้

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จะจัดให้สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ต่อไปนี้
ตารางสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
วัน/เวลา
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
เวลา 10.00 – 11.00 น.

วิชาที่สอบ
ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป

ตามกาหนดการสอบในตาราง

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

ตารางสอบ ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (50 คะแนน)
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ภาค ข
1.ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
2.สอบภาคปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

50 คะแนน

สาหรับสถานทีส่ อบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกต้องสอบตามหลักสูตรที่กาหนด และผู้ท่ถี ือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้นั้นต้อง
ได้คะแนนรวมทั้งสองภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
11. การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม
2557 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.kcwsc.ac.th โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยูใ่ น
ลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ก เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้ท่อี ยูใ่ นลาดับที่
ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ใช้วิธจี ับสลากโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก

12. การจ้างบุคลากร
12.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
12.2 การจ้างจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธได้รับการ
จ้างให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
12.3 ผู้ท่ไี ด้รับการจ้าง ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาใน หากพ้น
กาหนดเวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง
12.4 หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง แล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
13. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
13.1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสือ้ ยืด,กางเกงยีนส์,กระโปรงยีนส์
และรองเท้าแตะ
13.2 ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบคัดเลือกที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่า สถานที่สอบ
อยู่ ณ ที่ใด ห้องใด
1
3.3 ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องนาบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบและต้องวางบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตร
ประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวสอบ กรรมการประจาห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเว้นแต่จะได้ตรวจ
หลักฐานให้แน่ชัดก่อน จึงอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้
13.4 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือ
สอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบ
หลังเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
1
3.5 ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
1
3.6 ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
13.7 ผู้เข้าสอบคัดเลือกผู้ใดสอบเสร็จก่อนจะต้องอยูใ่ นห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
1
3.8 หากผู้เข้าสอบคัดเลือกมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบ
แจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้รับพิจารณาดาเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือการร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่ได้รับการพิจารณา
13.9 ผู้เข้าสอบคัดเลือกผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบครั้งนั้น
1
3.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

13.11 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอดา 2 B ยางลบอ่อน มีดเหลา
ดินสอไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้
1
3.12 ห้ามนาข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
1
3.13 ห้ามนาตารา เครื่องคานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
14. การทาสัญญาจ้าง ผู้สอบแข่งขันได้ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายชาคริต พิมพ์หล่อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

หลักสูตรการสอบคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สังกัดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
-------------------------------ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคานึงถึงระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
1..ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
1.2 สังคม,เศรษฐกิจ,การเมือง,เหตุการณ์ปัจจุบัน
1.3 วิชาเอกที่สมัครสอบคัดเลือก
1.4 ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
2...ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ประวัติส่วนตัว,ประวัติการศึกษา
2.2 ประวัติการทางาน
2.3 บุคลิกลักษณะ
2.4 ความสามารถในการปฏิบัติงาน(ภาคปฏิบัติ)
--------------------------------

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรพลศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2558
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตาแหน่ง

วุฒิ/กลุ่มวิชา/
หรือทาง/วิชาเอก

ครูอัตราจ้าง 1..กลุ่มวิชาพลศึกษา
จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์
บัณฑิต,ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา
ด้านพลศึกษา

อัตราเงินเดือน
7,000

จานวนอัตรา
ที่ประกาศ
รับสมัคร
1 อัตรา

หมายเหตุ

กาหนดการสอบคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรพลศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(งบประมาณจากรายได้สถานศึกษา)
ปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สังกัดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.29
-------------------------------วันที่ 8-12 ตุลาคม 255 7 ป
ระกาศรับสมัคร
วันที่

13-17 ตุลาคม 2557

รับสมัคร

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่

สอบภาค ก. และ ภาค ข

20 ตุลาคม 2557

ภายในวันที่ 21 กันยายน 255 7

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

วันที่

รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

22 กันยายน 2557

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

