ประกาศโรงเรียนบานกลวย
ที่ 3/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเขาเป$นลูกจางชั่วคราว ตําแหน,ง ครูอัตราจาง
.....................................................................................................................................................
ดวยโรงเรี ย นบานกลวย ตํา บลสั น มะเค็ด อํ า เภอพาน รั บ สมั ครคั ด เลื อกบุคลากรเพื่ อเป นลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหน&ง ครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา อัตราค&าจางเดือนละ 7,000 บาท ดังนั้น จึงประกาศรับสมัคร
บุคลากรเพื่อเขาเปนลูกจางชั่วคราว ทําหนาที่ ครูอัตราจางวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ประถมศึกษาป5ที่ 1- 6 ตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ: ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน,ง
1. ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห&งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
2. เปนผูที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกที่เกี่ยวของ ซึ่งทาง ก.ค.ศ.
กําหนด
2. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และประเมินคุณสมบัติลักษณะบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทดสอบขอเขียนความรูทั่วไป และวิชาการศึกษา ไดแก& ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขาราชการครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู จิตวิทยาการสอน ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู วิชา ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
2. ประเมินคุณลักษณะบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ: (50 คะแนน)
3. กําหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ติดต&อขอรับใบสมัครพรอมยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ หองธุรการโรงเรียนบานกลวย ตําบลสันมะเค็ด
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต&วันที่ 3 - 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต&อ
สอบถาม โทรศัพท: 053-677180 หรือ นายบุญค้ํา ศรีแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลวย โทร 081-0207388
4. วิชาเอกที่เป5ดรับสมัคร
4.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกที่เกี่ยวของ
จํานวน 1 อัตรา
5. เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
5.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง
5.2 สําเนาทะเบียนบาน
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.4 ใบรับรองแพทย:
5.5 รูปถ&ายตรงไม&สวมหมวกและแว&นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
5.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ/หลักฐานผ&านการปฏิบัติงาน
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6. กําหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ณ โรงเรียนบานกลวย วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
6.2 กําหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานกลวย วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
7. เกณฑ<การตัดสิน
การตัดสินผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเขาเปนลูกจางชั่วคราวตําแหน&งครูผูสอน ใหถือเกณฑ:ว&าตองเปน
ผูสอบไดขอเขียนและสอบสัมภาษณ:ไม&ต่ํากว&า รอยละ 50 และคะแนนรวมทั้งสิ้นไม&ต่ํากว&ารอยละ 60 โดยจัดลําดับผูสอบ
คัดเลือกไดคะแนนจากมากไปหานอย ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเท&ากัน ใหผูสอบไดคะแนนสัมภาษณ:มากกว&าอยู&ใน
ลําดับที่สูงกว&า หากคะแนนเท&ากันอีกใหผูมาสมัครก&อนเปนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า
8. การประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบานกลวย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
9. การสั่งจางและเงื่อนไข
ประกาศเรียกตัวผูสอบคัดเลือกไดมารายงานตัว ณ โรงเรียนบานกลวย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และจัดทําสัญญาค้ําประกันพรอมสั่งจาง ตั้งแต&วันที่ 16 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขโรงเรียนบานกลวย จะทําสัญญาจางเปนเวลา 2 ภาคเรียน เดือน ตั้งแต&
วันที่ เดือน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
10. การขึ้นบัญชี
ไม&มีการขึ้นบัญชี
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายบุญค้ํา ศรีแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลวย

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจาง
ตามประกาศโรงเรียนบานกลวย ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
........................
วันที่ 2 เมษายน 2561
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2561
รับสมัคร(ในเวลา 09.00 – 15.00 น.)
วันที่ 9 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
สอบขอเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบสัมภาษณ: เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
รายงานตัว ทําสัญญาจาง
ติดต&อสอบถาม
โทร 081-0207388 /083-5792792 และ 053-6771820

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเขาเป$นลูกจางชั่วคราว ตําแหน,งครูอัตราจาง
โรงเรียนบานกลวย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน สพป.เชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
............................................................
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ชื่อ........................................................สกุล.............................................................
สัญชาติ...................เชื้อชาติ...................เกิดวันที่.............เดือน....................................พ.ศ....................
อายุ....................ป5 (นับถึงวันเปOดรับสมัครวันสุดทาย)
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ปPจจุบันอยู&บานเลขที่................หมู&ที่...........ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด
.....................................รหัสไปรษณีย:..........................
สถานที่ติดต&อไดสะดวกที่สุด บานเลขที่...........หมู&ที่.........ตําบล.................................อําเภอ.................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย:..........................โทรศัพท:.................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................จากสถานศึกษา..............................................................
อําเภอ................................................จังหวัด..........................................เมื่อ พ.ศ....................................
ปPจจุบันประกอบอาชีพ............................................................................................................................
เคยประกอบอาชีพใดมาก&อน...................................................................................................................
ความรู ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ โรงเรียนบานกลวย ทุกประการ
เมื่อขาพเจาไดรับการคัดเลือก ขาพเจาจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการเต็มความรูความสามารถ และ
อยู&ประจําในสถานศึกษาที่ขาพเจาไดรับการคัดเลือก
หลักฐานที่แนบพรอมใบสมัคร
เอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย:
จํานวน 1 ฉบับ
รูปถ&ายตรงไม&สวมหมวกและแว&นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ
สําเนาใบประกอบวิชาชีพ/หลักฐานผ&านการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด
ขาพเจาขอรับรองว&า ขอความที่ขาพเจาแจงในใบสมัครเขารับการคัดเลือกขางตน เปนความจริงทุกประการ หาก
ปรากฏว&าขอความใดเปนเท็จ และหลักฐานใดที่ใชสมัครไม&ถูกตองตามระเบียบหรือเปนขอความเท็จ ขาพเจา
ยินยอมใหถอนสภาพการสมัครโดยไมเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)
ผูสมัคร
(........................................................)
วันที่..............เดือน................................................พ.ศ...........................

