ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่อง รับสมัครบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ครั้งที่ ๔
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหกับโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จํานวน ๔ อัตรา โดยใน
การรับสมัครครั้งที่ ๓ มีผูผานการคัดเลือกจํานวน ๒ ราย
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ
๐๔๐๑๐/ว ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๔ รายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกและอัตราคาจาง
๑.๑ บุคลากรดานวิทยาศาสตร จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจาง เดือนละ ๙,๑๔๐ บาท
ในโรงเรียนดังตอไปนี้
๑.๑.๑ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๑.๒ บุคลากรดานคณิตศาสตร จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจาง เดือนละ ๙,๑๔๐ บาท
ในโรงเรียนดังตอไปนี้
๑.๒.๑ โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติของบุคลากรดานวิทยาศาสตร
(๑) จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต ,ครุศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรทั่วไป
(๒) จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ กรณีปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ โดยไมไดจบสาขาดาน
วิทยาศาสตรโดยตรง ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
เปนผูพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อ รับหรือไมรับ บุคคลดังกลาว (โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษา
/(Transcript)...

(Transcript) วามีรายวิชาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพไดหรือไม)
๒.๒. คุณสมบัติของบุคลากรดานคณิตศาสตร
(๑) จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต ,ครุศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาดานคณิตศาสตร
(๒) จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ กรณีปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ โดยไมไดจบสาขาดาน
คณิตศาสตรโดยตรง ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
เปนผูพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อ รับหรือไมรับ บุคคลดังกลาว (โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) วามีรายวิชาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตร เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพไดหรือไม)
๒.๓ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๒.๔ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
และมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมั ครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ หรือจากเว็บไซต http://www.sesao๑๔.org
ตั้งแตวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ พรอมหลักฐานฉบับจริง ดังนี้
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุสาขาวิชาเอกหรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่ระบุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ” (ตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจไมหลังวันเปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย) และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ หนังสือรับรองของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยูเดิมในโรงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามแบบที่กําหนด
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบานที่เปนภูมิลําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
(ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
/๔.๖ ใบรับรองแพทย

๔.๖ ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุลทะเบียนสมรส (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ สําเนาทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบวาเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่นํามาสมัครเปนเอกสารเท็จ ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดรับการพิจารณาบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการหรือยกเลิกการบรรจุและแตงตั้ง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๕. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่กําหนด
๖. เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณาตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่กําหนด เปนผูชี้ขาดและถือเปนที่
สิ้นสุด
๗. การประกาศผลการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และ ทางเว็บไซต
http://www.sesao๑๔.org โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย
กรณีที่มีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหคณะกรรมการพิจาณาจับฉลาก
๘. การยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก
๘.๑ ไดรับการจัดจางในตําแหนงที่ประกาศรับสมัครแลว
๘.๒ ขอสละสิทธิ์ในการจัดจาง
๘.๓ ไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางตามกําหนด
๘.๔ ไมอาจรับการจัดจางตามวันที่กําหนดให
๘.๕. บัญชีผูผานการคัดเลือกจะสิ้นสุดเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ดําเนินการรับสมัครครั้งตอไป
/๙. การจัดจาง...

๙. การจัดจาง
๙.๑ ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการจัดจางเปนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือกแยกตามกลุมวิชา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
จะถือประกาศผลการคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการจัดจางใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผู
ผานการคัดเลือกตองรับทราบประกาศผลการคัดเลือก และรายงานตัวตามที่กําหนด
๙.๒ ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาบุคคลใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับ
สมัครจะไมพิจารณาจัดจาง หรือถาเปนผูไดรับการจัดจางแลวจะยกเลิกการจางนั้นและจะเรียกรองสิทธิใด ๆ
ไมไดทั้งสิ้น ตั้งแตวันที่ตรวจพบ
๙.๓ ผูไดรับการคัดเลือกเมื่อไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษาแหงใด
ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือสงตัว ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว จะถือ
วาสละสิทธิในการจัดจาง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของลูกจางปฏิบัติงานในโรงเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ ละคณิตศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
.........................................................................
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................
ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา...........................วิชาเอก.......................................
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา...........................วิชาเอก.......................................
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ไดปฏิบัติงานตําแหนงลูกจางปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในปงบประมาณ ๒๕๕๕ โรงเรียน...............................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ตั้งแตวันที่.............เดือน..............................พ.ศ..............
ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ..................ตามสัญญาจางของโรงเรียน...........................................
ที่....................../....................................และไดสงสัญญาจางมาพรอมนี้
ใหไว ณ วันที่.................เดือน....................................พ.ศ.......................

ลงชื่อ.......................................................
(...............................................................)
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน....................................................

องคประกอบและตัวชี้วัดการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขาปฏิบัติหนาที่
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๖
................................................................
๑. ประสบการณเปนอัตราจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
๑. มีประสบการณ
๑๐ คะแนน
๒. ไมมีประสบการณ
๕ คะแนน
๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคําสั่งจาง/สัญญาจาง
(เศษของเดือนตั้งแต ๑๕ วันขึ้นไป นับเปน ๑ เดือน)
๓. ตั้งแต ๑ ป ๖ เดือน ขึ้นไป
๑๐ คะแนน
๔. ตั้งแต ๑ ป – ๖ เดือน
๘ คะแนน
๕. ตั้งแต ๖ เดือน – ๑ ป
๖ คะแนน
๖. ไมเกิน ๖ เดือน
๔ คะแนน
๓. ระดับการศึกษา
๑. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
๑๐ คะแนน
๒. ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ปริญญาตรี + ป.บัณฑิต
๘ คะแนน
๓. ระดับปริญญาตรี
๖ คะแนน
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา
๑. คุณวุฒิ สาขาหรือทาง กลุมวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
๑๐ คะแนน
๒. คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิ สาขาหรือทางอื่น ๆ
๘ คะแนน
๕. อายุผูสมัครเขารับการคัดเลือก
๑. มากกวา ๔๐ ปขึ้นไป
๑๐ คะแนน
๒. ระหวาง ๓๐ –๔๐ ป
๘ คะแนน
๓. ระหวาง ๒๕ –๓๐ ป
๖ คะแนน
๔. ต่ํากวา ๒๕ ป
๔ คะแนน
๖. ภูมิลําเนา
๑. ตั้งอยูอําเภอเดียวกับสถานศึกษา
๑๐ คะแนน
๒. ตั้งอยูในอําเภอตางกับสถานศึกษา
๘ คะแนน
๓. ตั้งอยูในจังหวัดตางกับสถานศึกษา
๖ คะแนน
................................................................

ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขาปฏิบัติหนาที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ครั้งที่ 4 ป 2556
1. ผู้สมัครจะต้ องกรอกใบสมัครด้ วยลายมือของตนเอง
ลงลายมือชื่อต่อเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้ องตรวจสอบ หลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และรับรองสําเนาเอกสารแล้ ว

เลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขาปฏิบัติหนาที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 3 ป 2556 จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเกี่ยวกับตัวขาพเจาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................สัญชาติ..............................เชื้อชาติ............................
2. อายุนบั ถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย เกิดวันที่................เดือน......................................พ.ศ..........................(อายุ..........................ป...............เดือน)
3. ประสงคสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรดาน 1. ( ) วิทยาศาสตร 2. ( ) คณิตศาสตร
4. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบ.................................................ระดับการศึกษา .....................................สาขาวิชาเอก..................................................
สําเร็จจากสถานศึกษาชื่อ......................................................................................เมื่อวันที่................เดือน......................พ.ศ...................................
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม.........................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ.............................................................................................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................………ออกให ณ จังหวัด.............................................หมดอายุวันที่............................
6. สถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย) บานเลขที่..................................หมูที่..................................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน...............................................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย. ......................................โทรศัพท...............................
อีเมลล.............................................................................................................................
..............................................................................................
7. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม...................................ฉบับ คือ
{ } สําเนาปริญญาบัตร
1 ฉบับ
{ } สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
1 ฉบับ
{ } หนังสือรับรองของโรงเรียน
1 ฉบับ
{ } สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ
{ } สําเนาทะเบียนบาน
1 ฉบับ
{ } ใบรับรองแพทย
1 ฉบับ
{ } สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
1 ฉบับ
{ } สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
1 ฉบับ
{ } รูปถายหนาตรง
1 รูป
{ } อื่น ๆ ระบุ.......................….................................................................................................... ฉบับ
8. สมัครในบัญชีโรงเรียน (ใสเครื่องหมาย √ ในชอง ( ) ได 1 โรงเรียนเทานั้น)
1. บุคลากรดานวิทยาศาสตร
ที่
โรงเรียน
อําเภอ
วีรสตรีอนุสรณ
ถลาง
1.1 ( )
2. บุคลากรดานคณิตศาสตร
ที่
โรงเรียน
ตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
2.1 ( )

อําเภอ
ตะกั่วทุง

(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามทีก่ ําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจา ไมมีสิทธิส์ อบคัดเลือกครั้งนี)้
ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และคุณสมบัติดานอื่น ครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงถูกตอง ทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะไม
เรียกรองสิทธิ์ใด ๆทั้งสิ้น และขาพเจา O ยินยอม O ไมยินยอมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปดเผยขอมูลทีป่ รากฏในใบสมัครฉบับนี้แก
หนวยงานการศึกษาอื่น เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูสมัครสอบคัดเลือก
(.............................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...............
{ } หลักฐานครบถวน { } มีปญหาคือ
.......................................................................................
.......................................................................................
ลงลายมือชื่อ.................................................เจาหนาที่รับสมัคร
................./......................./.....................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูสมัครแลวปรากฏวา
{ .... } มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
{ .... } ไมมีสิทธิ์เพราะ………………………………………………….
ลงลายมือชื่อ.....................................เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
....................../................................/......................

