ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง
………………………………………………………….……..
ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จานวน 4 อัตรา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
1.2 เป็นผู้ที่มีใบประกอบอาชีพครู
1.3 ไม่จากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ป
1.4 มีความประพฤติดีอดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. อัตราเงินเดือน
2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีระยะเวลาศึกษา 4 ป 11,920 บาท/เดือน
2.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีระยะเวลาศึกษา 5 ป 12,530 บาท/เดือน
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.bwc.ac.th ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดข้อ 3.4
3.1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สมัครด้วยตนเองได้ทหี่ ้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้น 2 อาคารจิตรภัสสร์
3.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น 2
อาคารไวทยพิชญ์
3.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ชั้น 1
อาคารพิสิฐเมธี
3.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : spornpang@gmail.com และ
thong_corrs@hotmail.com ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2560 โดยให้แสกนเป็นไฟล์ .pdf แนบมา
พร้อมกับไฟล์ใบสมัคร และให้นาเอกสารตัวจริงดังกล่าวมาด้วยในวันสอบคัดเลือก
4. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตร
4.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4.3 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป (ติดใบสมัคร)

4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดย รพ.รัฐ/เอกชน)
4.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ให้รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

5. วัน เวลา และสถานที่สอบ
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.bwc.ac.th และ
สถานที่รับสมัคร
ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนโดยตรง
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
5.2 การสอบคัดเลือก
5.2.1 สาขาวิชาภาษาไทย
- ดาเนินการสัมภาษณ์ ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติการสอนเรื่อง
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์วิชาภาษาไทย 1
ห้อง (เบญจกัญญา) ชั้น 2 อาคารจิตรภัสสร์ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 099-2380022)
5.2.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์(621) อาคารไวทยพิชญ์ ชั้น 2
5.2.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สอบทฤษฎี – ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องศูนย์สังคมศึกษา อาคารพิสิฐเมธี ชั้น 1
5.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สอบทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 825 อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ ชั้น 2
(ผู้สมัครสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 ได้ )
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานตัว
6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.bwc.ac.th
ณ บริเวณหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สมัครสอบ
6.2 การรายงานตัว ให้ผู้ทสี่ อบได้ในลาดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สมัครสอบ
ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงกับผู้สมัคร
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และรายงานตัวในวันดังกล่าว ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้น 2 อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
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