ประกาศโรงเรียนบ้านดงเย็น
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
....................................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านดงเย็นจะดาเนินการคัดสรรลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2562 จึง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1. ตาแหน่งครูผู้สอนจานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสูงกว่า (วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปฐมวัย/อนุบาล จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.2. ลักษณะการจ้าง
1.2.1. ดาเนินการจ้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 แบ่งสัญญาจ้าง
ดังนี้
- ระยะที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
- ระยะที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
1.2.2. จ้างรายเดือนๆ ละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน 10 เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้ที่สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามมาตรา 36 แห่ ง ระเบี ย บ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือง พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 23 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษา
(5) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรืออยู่ในระหว่างดาเนินการขอมีใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเมืองไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ
(3) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่งที่ รับผิ ดชอบในการบริ ห ารพรรคการเมือ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องโทษคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดในจาคุกเพราะกระทาผิด
2.2. วุฒิการศึกษา
1. ตาแหน่งครูผู้สอน
1.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตรงตามตาแหน่ ง
ที่เปิ ดรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภาพมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันของ
สถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
1.2 ต้ อ งมี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าครูห รือ ก าลั งอยู่ ในระหว่างด าเนิ น การขอมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันปิดรับสมัคร
3. กำหนดกำรรับสมัคร
- รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง
ธุรการโรงเรียนบ้านดงเย็น
4. กำรรับสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครคัดสรรสามารถขอและยืนใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านดงเย็นใน
ระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
41. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย
4.1.1 ใบสมัคร
4.1.2 ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.1.3 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.1.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.1.5 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.1.6 ใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.1.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
จานวน 1 รูป
4.187 สาเนาหลักฐานอื่นๆ
อย่างละ 1 ฉบับ
*** ทั้งนี้ ในสาเนาหล ัก ฐานท ุก ฉบั บ ให้ ผ ู้ส มัครเขีย นคารับ รองว่า “ส าเนาถูก ต้อง” และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย (ให้นาหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบในวันสมัครด้วย)

5. ประกำศรำยช่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดสรร
- วันที่ 21 เมษายน 2561 โรงเรียนดงเย็น
6. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดสรร
- โรงเรียนบ้านดงเย็น จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
7. กำรประกำศผลกำรคัดสรร
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานเรียงตามลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อยภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านดงเย็น
8. กำรปฏิบัติหน้ำที
- เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ขอแสดงความนับถือ
(นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

