ประกาศโรงเรียนบ้ านห้ วยไคร้
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ด้วยโรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 จะดาเนิ นการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้าง ในตาแหน่ งครู ผสู ้ อน (วิชาเอก
ภาษาอัง กฤษ) อาศัย อานาจตามความในมาตรา 45(3) แห่ ง พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ และหนังสื อกระทรวงการคลังที่ ก.ค.0527.6/ว.312 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 มอบ
อ านาจเกี่ ย วกับ การสั่ ง จ้า งเลิ ก จ้า ง มอบให้ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ร าชการแทนเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โรงเรี ยนจึง
ประกาศรับสมัคร ครู อตั ราจ้างชัว่ คราวตาแหน่งครู ผสู ้ อนดังนี้
1. ตาแหน่ งทีจ่ ะทาการคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู ผสู้ อน โรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสุ ดท้ายวันสมัคร
2.1.3 เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุขด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
2.1.4 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
2.1.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ไร้ความสามารถสติฟั่น
เฟื อน ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
2.1.6 ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างสั่งพักราชการหรื อให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
พ.ร.บ. ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อกฎหมายอื่น
2.1.7 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.8 ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว

2.1.9 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.1.10 ไม่เป็ นผูร้ ับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทาผิด
2.1.11 ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ
2.1.12 ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออกหรื อปลดออกเพราะกระทาผิดทางวินยั ตาม พ.ร.บ. ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่น
2.1.13 ไม่เคยกระทาการทุจริ ตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ
2.1.14 ไม่เป็ นพระภิกษุหรื อสามเณร
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 1
2.2.2 ต้องมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
2.2.3 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. เงื่อนไขการจ้ าง
3.1 จ้าง จากเงินงบประมาณของโรงเรี ยน
3.2 ไม่ผกู พันการบรรจุเป็ นข้าราชการ
3.3 ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง
4. วันเวลา สถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้ ตั้งแต่
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เป็ นต้นไป
5. เอกสารทีจ่ ะต้ องยืน่ ในการสมัคร
5.1 ใบแสดงคุณวุฒิที่สาเร็ จตามประกาศข้อ 2.2.2 (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.4 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคตามที่ กฎ ก.ค. กาหนด
5.6 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็ นต้น
5.7 รู ปถ่ายไม่สวมหมวก 1 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
6. การยืน่ สมัครและการสมัคร
6.1 ผูส้ นใจต้องกรอกรายละเอียด และนาเอกสารให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเอง
6.2 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

7. หลักสู ตรและการสอบคัดเลือก
การสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
50 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
50 คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
50 คะแนน
8. วันเวลาสถานทีส่ อบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้
9เกณฑ์ การตัดสิ นผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
9.2 ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ผสู ้ มัครลาดับก่อนเป็ นผูส้ อบได้ลาดับดีกว่า
10. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามลาดับคะแนนทางเว็บไซท์ของโรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้ วันที่
31 ตุลาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายสุ ทดั จันทะสิ นธุ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้

