ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
..........................................................................
ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน
จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.ตาแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน อัตราเงินเดือน 8,040 บาท จานวน 1 อัตรา รับสมัครบุคคลที่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิชาภาษาจีน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. มีความรู้และทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน
2. มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาหาความรู้ความสามารถ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศชาย หรือหญิง
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่เกิน 35 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(11) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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3. วัน เวลา การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
อุบ ลราชธานี อาเภอเมืองจั งหวัด อุบ ลราชธานี ตั้งแต่ วัน ที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง วัน ที่ 11 มิถุน ายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โทร. 083-3664341
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ( พร้อมเอกสารฉบับจริง )
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสาคัญสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ ( พร้อมเอกสารฉบับจริง )
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้ ารั บ การคั ดเลื อ กจะต้องรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้ อมทั้งยื่ นหลั กฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ส มัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกโรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
คัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์www.anubanubon.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ วันที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคลากร อาคารนิโลบล
(อาคาร 4 ชั้น 2) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
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6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จะประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดั บ ภายใน วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2561
ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลอุ บ ลราชธานี และทาง
www.anubanubon.ac.th
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาทาสัญญาจ้างในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผู้ไม่มาตามวันเวลาที่โรงเรียนกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
8. เงื่อนไขในการจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท โดยการจ้างไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

(นายอภัย สบายใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

