ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นศาลา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านเด่นศาลา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งรายเขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่ว ไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว คราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่ งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
ส าหรั บ ผู้ ส มัครที่มีวุ ฒิ ป ริ ญญาตรี ส าขาอื่ น จะต้อ งมีความรู้พื้นฐานทางวิช าชี พครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ จ้าง จากเงินงบประมาณของโรงเรียน
๓.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นข้าราชการ
๓.๓ ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง

-๒๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๗ ใบรับรองแพทย์
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๘. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

-๓๑๐. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอุดร สมฤทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา

งานธุรการ
โทร 053-649000 , 081-0218249

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานัก งาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน……………………………พ.ศ. ๒๕๕๗

