ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกทั่วไป
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งครูจ้างสอน สอนวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้ล้มละลาย
1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือ นไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.8 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.9 ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างราชการท้องถิ่น
1.10 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. วัน เวลา การรับสมัคร
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รพร้ อ มยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ โรงเรี ย นบ้ า นป่ า ตึ ง
ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052-029386 , 087-1801376 (ผอ.) ตั้งแต่ บัดนี้
จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
3.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
3.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

4. การยื่นใบสมัคร
4.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
4.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
4.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบคัดเลือก
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9
5.2 กําหนดการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง
7. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง
8. การสัง่ จ้าง
ทําสัญญาพร้อมสั่งจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
9. ขึ้นบัญชี
ขึ้นบัญชี 1 ปีและถ้าลําดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวหรือสละสิทธิ์จะมีการเรียกตัวในลําดับต่อไปมารายตัว
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
10. การถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การจัดสรรหา
โรงเรียนบ้านป่าตึง ได้ดําเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดและมอบหมายให้ หากมีการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนใหม่ โรงเรียนบ้านป่าตึง จะพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายธีรพล เกียรติเจริญ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านป่าตึง อําเภอเวียงป่าเป้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคณ
ุ วุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านป่าตึง

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

