ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็ นครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1
อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง
ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2546
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย หรือส่งเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ phandenchai4@gmail.com (เอกสารฉบับจริงให้ส่ง
ในวันสอบ) ตั้งแต่วันที่ 24
เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.08-1950-3785
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 ใบ
4.6 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ/หลักฐานผ่านการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ชุด
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
5.2 ประกาศทางอีเมล์ของผู้สมัครและทางอีเมล์โรงเรียน

6. สถานที่สอบคัดเลือก
กาหนดสถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
7. วิธีการคัดเลือก การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- สอบข้อเขียน
50
09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
50
พิจารณาแฟ้มผลงาน
คะแนนรวม
100
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 และคะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.2 จัดลาดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า
9. การประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัว ทาสัญญาจ้างในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เวลา 10.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย หากไม่มารายงานตัว ตามวัน
เวลา ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป
10.2 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายบุญยงค์ ใจลาปาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ
ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
................................................................................
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561 - 2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

วันที่ 7 พ.ค. 2561
วันที่ 8 พ.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร(ในเวลา 09.00 – 15.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง

ติดต่อสอบถาม
นายบุญยงค์ ใจลาปาง ผู้อานวยการโรงเรียน โทร.08-1950-3785

เลขที่........./...........
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ชื่อ........................................................สกุล.............................................................
สัญชาติ...................เชื้อชาติ...................เกิดวันที่.............เดือน....................................พ.ศ....................
อายุ....................ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตาบล..................................อาเภอ......................................จังหวัด
.....................................รหัสไปรษณีย์..........................
สถานที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด บ้านเลขที่...........หมู่ที่.........ตาบล.................................อาเภอ.................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................จากสถานศึกษา..............................................................
อาเภอ................................................จังหวัด..........................................เมื่อ พ.ศ....................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ............................................................................................................................
เคยประกอบอาชีพใดมาก่อน...................................................................................................................
ความรู้ ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................
 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ โรงเรียนบ้านแก้วเด่นชัย ทุกประการ
 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มความรู้ความสามารถ และ
อยู่ประจาในสถานศึกษาที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก
หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร
 เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 ใบ
 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ/หลักฐานผ่านการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หาก
ปรากฏว่าข้อความใดเป็นเท็จ และหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ถอนสภาพการสมัครโดยไม้เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(........................................................)
วันที่..............เดือน................................................พ.ศ...........................

