ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแดง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงค์จะ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน เพื่อให้การ
คัดเลือกตาแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านโป่งแดง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างวิชาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิ ป ริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็ น ผู้มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารบุคคล โรงเรียน
บ้านโป่งแดง ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2560
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองในเวลาราชการ และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งแดง
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์/สอบวัดความสามารถ
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านโป่งแดง จะดาเนินการสอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2560 สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโป่งแดง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง
แดง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามตาแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560

(นายชัย สันกว๊าน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแดง ลงวันที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖๐
................................................................................
วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2560
วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2560
วันที่ 1 เมษายน 2560
วันที่ 2 เมษายน 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ประกาศผลการคัดเลือก เวลา ๑๕.๐๐ น.
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
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โทร 089-5607531
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