ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
*********************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง อาเภอพาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
จ านวน ๑ อั ต ราดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕59 ตามหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอก
งบประมาณสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕59 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ ง ครู อั ตราจ้ างชั่ ว คราว ท าหน้ า ที่ครู ผู้ ส อน วิช าวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีขึ้นไป
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
๓.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู
๔. ขอบข่ายในปฏิบัติงาน
๔.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา
๔.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ๒ ๕. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าตึง อาเภอพาน จังหวัด เชียงราย ใน
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕60 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาใบประกอบวิชาชีพครุ
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร วันที่ 19 ตุลาคม
2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายและทางเว็บไซต์ สพป.ชร.2 (www.cri2.go.th)
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านป่าตึงจะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตาม
ขอบข่ า ยภารกิ จ ที่ ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวั น ที่ 20 ตุ ล าคม ๒๕60 ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านป่าตึงโดยได้กาหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้
เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕60

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
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เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๐

๙. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งได้ ค ะแนนสอบในแต่ ล ะภาคไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ โดยโรงเรี ย น
บ้านป่าตึง จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นป่ า ตึ ง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ ก ได้ ต ามล าดั บ คะแนนที่ ส อบ
วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕60 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง และทางเว็บไซต์ สพป.ชร.2 (www.cri2.go.th)
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายทองคา บัวอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง
ติดต่อสอบถาม 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร)

