ประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าบง
เรื่อง รับสมัครครู จ้างสอนวิชาเอก วิทยาศาสตร์
**************************************************************************
ด้วยโรงเรี ยน บ้านป่ าบง ตาบลเจริ ญเมือง อาเภอพาน จังหวัด เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างครู ผสู้ อน วิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งครู จ้างสอน สอนวิชาวิทยาศาสตร์
1.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน
การสอนวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3
มีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
1.4 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
1.5 ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
1.6 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
1.8 ไม่เคยเป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
1.9 ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรื อพนักงานราชการหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
1.10 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. วัน เวลา การรับสมัคร
ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ตาบลเจริ ญเมือง อาเภอพาน จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-738252, 082-1844339 ตั้งแต่
วันที่
24 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (เว้ นวันหยุดราชการ)

3. เอกสารหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ใบ
3.2 สาเนาแสดงผลการเรี ยน (Transcript) และปริ ญญาบัตร หรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
4. กาหนดวันประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก
4.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
วันที่
1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
4.2 กาหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
วันที่
1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเกี่ยวกับหลักสู ตร วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ โรงเรียนบ้ านป่ าบง
6. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว ในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น.
ณ โรงเรียนบ้ านป่ าบง
7. การสั่ งจ้ าง
ทาสัญญาพร้อมสั่งจ้าง ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 255 8 และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (ระยะเวลาจ้ าง 4 เดือน)
8. ขึน้ บัญชี
ไม่มีการขึ้นบัญชี
9. การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรหา
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงได้ดาเนินการสรรหาลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและมอบหมายให้ หากมีการกาหนดหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการสรรหา
ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนใหม่ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง จะพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ านป่ าบง

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนบ้านป่ าบง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน บ้านป่ าบง
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน
ตาแหน่งครู ผสู ้ อน วิชาเอก วิทยาศาสตร์
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
2. เกิดวันที่............เดือน.................................พ.ศ................อายุ.............ปี ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา......................................................วิชาเอก.....................................................................
จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..............จังหวัด...................
6. ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.......................หมู่ที่.............ตาบล...............................อาเภอ................................
จังหวัด........................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด  สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.....................................................................อาชีพ........................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.........................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่ งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริ ญญาบัตร/วุฒิบตั ร/ใบสุ ทธิ /ใบแสดงผลการเรี ยน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
เข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความไม่เป็ นความจริ งข้าพเจ้าจะไม่
เรี ยกสิ ทธิ ใด ๆ ทั้งสิ้ นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

-2บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..................

