ประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านป่าสัก อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัค รสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
๑.๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรี
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็น ผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านป่าสัก
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ -๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้ส มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนบ้านป่าสัก จะดาเนินการ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์

๕๐

๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านป่าสัก ตาบลป่างิ้ว อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายฤทธิไกร ใจคา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

แบบใบสมัครสอบครูอัตราจ้าง
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าสัก

ติดรู ป

1. รายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................................................
สัญชาติ ............................ เชื้อชาติ .................................... ศาสนา .................................
สถานภาพ ( ) โสด
(
) สมรส
( ) หย่าร้าง
( ) หม้าย
เกิดวันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. .......................... อายุ ............................... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ..............................................................................................
ที่อยู่ติดต่อ ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ..........หมู่ที่............ตาบล...........................อาเภอ................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์....................... เบอร์โทรศัพท์............................
ชื่อบิดา ................................................................ อาชีพ...................................................
ชื่อมารดา ................................................................ อาชีพ................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................
2. ประวัติการศึกษา
ปริญญา (
) ตรี
(
) โท
(
) เอก
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................
สาขาวิชาเอก.........................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ................................................................. จบปีการศึกษา...........................
เกรดเฉลี่ย .......................................................................................................................
3. ประสบการณ์การทางาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)
( ) มีประสบการณ์การทางาน
( ) ไม่มีประสบการณ์ทางาน
3.1 หน่วยงาน ...............................................................................................
ตาแหน่งงานที่ทา ............................................ ระยะเวลาทางาน .......................ปี
ความรับผิดชอบ ...................................................................................................
เงินเดือนที่ได้รับ ................................... บาท / เดือน
3.2 หน่วยงาน ...............................................................................................
ตาแหน่งงานที่ทา ............................................ ระยะเวลาทางาน .......................ปี
ความรับผิดชอบ ...................................................................................................
เงินเดือนที่ได้รับ ................................... บาท / เดือน

4. ความสามารถพิเศษ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4.1 ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
( ) ดีมาก
(
) ดี
( ) พอใช้
( ) ไม่เป็น
โปรแกรม (
) การตัดต่อวิดโี อ
(
) Microsoft Office ( Word, Excel, Power point ฯ)
(
) อืน่ ๆ ...................................................................................
4.2 ความสามารถในการขับขี่
( ) รถยนต์
( ) มีใบอนุญาต ขับขี่ ( ) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
( ) จักรยานยนต์ ( ) มีใบอนุญาต ขับขี่ ( ) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
5. ทัศนคติในการทางานของท่าน
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ขอรับรองและให้คาสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้สมัคร
……………………………………………………..
ยื่นใบสมัครวันที.่ ........เดือน..............................พ.ศ. .................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูร้ ับสมัคร
(………………………………………….)
รับสมัครวันที.่ ........เดือน .................................. พ.ศ. …………..

