ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผสู อน
*********************
ดวยโรงเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มีความประสงคจะดําเนิ นการคัดเลือกบุคคลเป น ครูอัตราจาง
ชั่ ว คราว ทํ า หน า ที่ ค รู ผู ส อน วิ ช าเอกพลศึ ก ษา จํ า นวน ๑ อั ต รา ดั งนั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับ ลูกจางชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ หลักเกณฑวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครู
อัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตํ าแหน ง ครูอัต ราจ า งชั่ วคราว ทํา หน า ที่ ค รูผู ส อน วิ ช าเอกพลศึ ก ษา จํ า นวน ๑ อั ต รา
อัตราคาจางเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ( เจ็ดพันบาทถวน )
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เป น ผูมี คุณ สมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบขา ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๕ เปนผูมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญ ญั ติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสุ ภาออกให
๒.๖ ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๗ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
ในการเมือง
๒.๘ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่
รังเกียจของสังคม

- ๒ ๒.๙ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคการระหวางประเทศ
๒.๑๐ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สํ าหรับตน ฉบับ ทุกฉบั บจะคืน ให
ทั น ทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับ สําเนาวาถูก ตองแลว ผูสมัครเขารับ การคัดเลื อก จะตอ งรั บผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือ
รายงานขอมูล ในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรคสามัค คีจะไม พิจารณาจาง และจะเรียกรองสิท ธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครดวยตัวเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาที่รับสมัคร

- ๓ ๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี /www.ubonsri.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือก
๑. การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
๘. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จะดําเนินการสอบภาคปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๙. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรีย นอุบ ลราชธานีศรีวนาลัย จะดําเนิน การสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน จะตองไดคะแนนรวม
รอยละ ๖๐ ในกรณีที่ผูไดคะแนนรวมเทากันจะจัดลําดับที่ใหผูที่ไดคะแนนการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูใน
ลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) จะประกาศรายชื่อผูไดรบั การคัดเลือกผูที่ได
คะแนนสูงสุดลงมา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย/
www.ubonsri.ac.th กําหนดการคัดเลือก ดังนี้
๑.) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
๒.) ผูนั้นขอสละในการจาง
๓.) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจาง
๑๐.๑ ให ผู ผา นการคัดเลือ กจัดทํา สัญ ญาจ าง ในวัน ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจาง จะยึดถือประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มา
จัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน และใหมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กําหนด
๑๐.๓ ผูไดรบการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจาง เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
๑๐.๔ การจางครูอัตราจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพัน ตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ

- ๔ ๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองได ๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ประกาศ ผลการคัดเลือก
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวา
กรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายฐิรศาสตร กูลรัมย)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
โทร.๐๔๕-๔๒๒๑๗๙ /๐๘๑-๖๐๐๑๙๕๕ /๐๘๗-๘๖๙๕๖๘๑
www.ubonsri.ac.th

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน เลขที่........./..........
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ๒๕๖๔
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่รับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
(.........................................................)
.....................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

วัน เดือน ป

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

รับสมัคร

๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

๔

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ

๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

๖

รายงานตัวทําสัญญาจาง

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

๗

เริ่มปฏิบัติงาน

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายแหตุ

๙ เมษายน ๒๕๖๔
๑๖ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ในเวลาราชการ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

