ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
-----------------------------------------------------------------ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท )

คุณสมบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.

เพศชาย หรือ หญิง
มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
สัญชาติไทย
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา จะต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๕. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๖. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักบวช นักพรต
๗. มีความรู้ความชำนาญในวิชากีฬา บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กระบี่กระบอง ตะกร้อ ฟุตซอล
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กรีฑา และยืดหยุ่น (อย่างน้อย 6 วิชา)
๘. สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนได้ถึงเวลา 18.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ปฏิบั ติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ และสามารถดูแลนักเรียน
ซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนได้
๙. มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการทางร่างกายใดๆ และ ไม่เป็นโรคติดต่อ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)
๒. สำเนาปริญญาบัตร
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
///๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ....

- หน้า 2 ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
(ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๖. ใบรับรองแพทย์
(ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. ใบรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๓ ใบ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รั บ สมั ค รตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 28 ตุ ล าคม – 6 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เว้น วัน หยุด ราชการ) ที่งานบุคลากร กลุ่ม อำนวยการ ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่ม อำนวยการ อาคารสำนักงาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือทางหมายเลขโทรศัพท์
๐–๕๓17-4๕51 หรือทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน www.pcccr.ac.th
วิธีการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย จะประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ส อบในวั น ที่
7 พฤศจิกายน 2563 และจะดำเนินการคัดเลือกโดย การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์
ในวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 25๖3 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ ๑ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 16
พฤศจิกายน 25๖3 ทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

