ประกาศโรงเรียนบ้ านกล้ วย
ที 3 /2560
เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพือเข้ าเป็ นลูกจ้ างชั วคราว ตําแหน่ ง ครู อตั ราจ้ าง
.....................................................................................................................................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านกล้วย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน รั บสมัครคัดเลื อกบุ คลากรเพือเป็ นลู ก จ้า ง
ชัวคราว ตําแหน่ง ครู อตั ราจ้าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,00* บาท ดังนั,น จึงประกาศรับสมัครบุคลากร
เพือเข้าเป็ นลูกจ้างชัวคราว ทําหน้าที ครู อตั ราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั,น ประถมศึกษาปี ที 5- 7 ตามคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ ดังนี,
1. คุณสมบัติทวไป
ั และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
1. ต้องมีคุณสมบัติทวไปตามมาตรา
ั
30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
2. เป็ นผูท้ ีได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรื อ วิชาเอกทีเกียวข้อง ซึ งทาง ก.ค.ศ.
กําหนด
3. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และประเมินคุณสมบัติลกั ษณะบุคคล มีรายละเอียด ดังนี,
1. ทดสอบข้อเขียนความรู ้ทวไป
ั และวิชาการศึกษา ได้แก่ ความรู ้เบื,องต้นเกียวกับข้าราชการครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู จิตวิทยาการสอน ความรู ้เกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา ภาษาอังกฤษ (E* คะแนน)
G. ประเมินคุณลักษณะบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ (E* คะแนน)
5. กําหนดวันรับสมัครและสถานทีรับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุ รการโรงเรี ยนบ้านกล้วย ตําบลสันมะเค็ด
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั,งแต่วนั ที 1- 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ *EJ-7KK5L* หรื อ นายบุญคํ,า ศรี แก้ว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านกล้วย โทร *L5-*G*KJLL
7. วิชาเอกทีเปิ ดรับสมัคร
M.5 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรื อ วิชาเอกทีเกียวข้อง

จํานวน 5 อัตรา

8. เอกสารหลักฐานทีจะต้ องนํามายืนในวันสมัคร
E.5 เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริ ง พร้อมสําเนาทีรับรองถูกต้อง
E.G สําเนาทะเบียนบ้าน
E.J สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 5 ฉบับ
จํานวน 5 ฉบับ

E.4 ใบรับรองแพทย์
E.5 รู ปถ่ายตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 5 นิ,ว
E.6 สําเนาใบประกอบวิชาชี พ/หลักฐานผ่านการปฏิบตั ิงาน

จํานวน 5 ฉบับ
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 5 ชุ ด

;. กําหนดวันประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ=สอบ และวันเวลาสถานทีสอบคัดเลือก
7.5 ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิR สอบ ณ โรงเรี ยนบ้านกล้วย วันที 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. GE7*
7.G กําหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านกล้วย วันที 55 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. GE7* เวลา 09.00 น.
7. เกณฑ์ การตัดสิ น
การตัดสิ นผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพือเข้าเป็ นลูกจ้างชัวคราวตําแหน่งครู ผสู ้ อน ให้ถือเกณฑ์วา่ ต้องเป็ น
ผูส้ อบได้ขอ้ เขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ E* และคะแนนรวมทั,งสิ, นไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 7* โดยจัดลําดับ
ผูส้ อบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณี ทีมีผสู ้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู ้ อบได้คะแนนสัมภาษณ์
มากกว่าอยูใ่ นลําดับทีสู งกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผมู ้ าสมัครก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลําดับทีสู งกว่า
A. การประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที 5G เดือน พฤษภาคม พ.ศ. GE7* ณ โรงเรี ยนบ้านกล้วย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
B. การสั งจ้ างและเงือนไข
ประกาศเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยนบ้านกล้วย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย วันที 5E เดือน พฤษภาคม พ.ศ. GE7* และจัดทําสัญญาคํ,าประกันพร้อมสังจ้าง ตั,งแต่วนั ที 57 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. GE7* ทั,งนี,โดยมีเงือนไขโรงเรี ยนบ้านกล้วย จะทําสัญญาจ้างเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน เดือน ตั,งแต่วนั ที เดือน 57
พฤษภาคม พ.ศ. GE7* ถึงวันที 5* เดือน ตุลาคม พ.ศ. GE7*
CD. การขึนF บัญชี
ไม่มีการขึ,นบัญชี
ประกาศ ณ วันที K เดือน เมษายน พ.ศ. GE7*

ลงชือ
(นายบุญคํ,า ศรี แก้ว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านกล้วย

ปฏิทินการดําเนิ นการคัดเลือกครู อตั ราจ้าง
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านกล้วย ลงวันที K เมษายน GE7*
........................
วันที K – J* เมษายน GE7*
ประกาศรับสมัคร
วันที 5 – E พฤษภาคม GE7*
รับสมัคร(ในเวลา *V.** – 5E.** น.)
วันที L พฤษภาคม GE7*
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิRสอบ
วันที 55 พฤษภาคม GE7*
สอบข้อเขียน เวลา *V.** – 55.** น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 5J.** – 5E.** น.
วันที 5G พฤษภาคม GE7*
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที 5E พฤษภาคม GE7*
รายงานตัว ทําสัญญาจ้าง เริ มทํางาน
ติดต่อสอบถาม
โทร *L5-*G*KJLL และ *EJ-7KK5LG*

ใบสมัครเข้ ารับการคัดเลือกเพือเข้ าเป็ นลูกจ้ างชั วคราว ตําแหน่ งครู อตั ราจ้ าง
โรงเรียนบ้ านกล้ วย ตําบลสั นมะเค็ด อําเภอพาน สพป.เชี ยงราย เขต 2
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืนF ฐาน
............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ชือ........................................................สกุล.............................................................
สัญชาติ...................เชื, อชาติ...................เกิดวันที.............เดือน....................................พ.ศ....................
อายุ....................ปี (นับถึงวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย)
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที................หมู่ที...........ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด
.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุ ด บ้านเลขที...........หมู่ที.........ตําบล.................................อําเภอ.................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์.................................................
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด...........................................จากสถานศึกษา..............................................................
อําเภอ................................................จังหวัด..........................................เมือ พ.ศ....................................
ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ............................................................................................................................
เคยประกอบอาชีพใดมาก่อน...................................................................................................................
ความรู ้ ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ โรงเรี ยนบ้านกล้วย ทุกประการ
เมือข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะตั,งใจปฏิบตั ิหน้าทีราชการเต็มความรู ้ความสามารถ และ
อยูป่ ระจําในสถานศึกษาทีข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก
หลักฐานทีแนบพร้อมใบสมัคร
เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริ ง พร้อมสําเนาทีรับรองถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 5 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 5 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์
จํานวน 5 ฉบับ
รู ปถ่ายตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 5 นิ,ว
จํานวน 1 ใบ
สําเนาใบประกอบวิชาชี พ/หลักฐานผ่านการปฏิบตั ิงาน
จํานวน 5 ชุ ด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ หาก
ปรากฏว่าข้อความใดเป็ นเท็จ และหลักฐานใดทีใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบหรื อเป็ นข้อความเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ถอนสภาพการสมัครโดยไม้เรี ยกร้องใด ๆ ทั,งสิ, น
(ลงชือ)
ผูส้ มัคร
(........................................................)
วันที..............เดือน................................................พ.ศ...........................

