ประกาศโรงเรียนบ้านชมภู
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านชมภู ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตําแหน่ง
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าจ้าง 7,000 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาํ คุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก
3.1 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านชมภู
โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านชมภู
และช่องทาง Facebook ชมภูของเรา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
3.3 สอบคัดเลือก/
3.3 สอบคัดเลือกโดยปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านชมภู วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ ค ะแนนประเมิ น สมรรถนะไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 60 โดยเรี ย งลํ า ดั บ
จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน)
เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
3.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านชมภู และช่องทาง
Facebook ชมภูของเรา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จํานวน 1 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์
7.การรายงานตัวและจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
7.1 กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
- รายงานตัว และทําสัญญาจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 -31 มีนาคม 2562

7.2 การจั ด ทํ า สั ญ ญาจ้ า งครั้ ง แรก จะยึ ด ถื อ ประกาศรายชื่ อ และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ ก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
7.3 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญา
จ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย
7.4 การจ้างลูกจ้าง/
7.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็ น ลู ก จ้ า งประจํ า /พนั ก งานราชการหรื อ ข้ า ราชการ หากผู้ ใ ดประสงค์ จ ะบรรจุ เป็ น พนั ก งานราชการ
หรือข้าราชการต้องดําเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ
7.5 ผู้ ไ ด้ รั บ การจ้ า งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน ในกรณี ร ะหว่ า งปี ง บประมาณการจ้ า งหากปรากฏว่ า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

( นายชูเกียรติ เทพสาร )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชมภู

