ประกาศโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
…………………………………………………

ด้วยโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็น ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ จาวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้สอน
๑.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
- อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) และมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้ทุกปี
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖หน้าที่ หลักด้านการจัดการ
เรียน การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึ กษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่ อพั ฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญ ทั้งความรู้ คุณ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีและไม่เกิน ๓๕ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอน
(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
(๓) ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑/ ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) ปริญ ญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ วุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript) ที่ระบุ
สาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
โดยจะต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษาและได้ รับ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาภายในวั น ที่ เปิ ด
รับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสาเนาถ่ายจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง พร้อมสาเนาถ่ายจานวน ๑ฉบับ
(๔) ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสาเนาถ่ายจานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมสาเนาถ่าย
จานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล,ทะเบียนสมรส , หนังสือรับรอง
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจากสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ปั จ จุ บั น (ถ้ า มี ) จ านวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กาหนด
(๒) ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามที่กาหนดทุกประการ โดยรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณ วุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ
(๓) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครและต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมั ครเข้ารับ การเลือ กสรรจะต้อ งรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็น ผู้ มี
คุณ สมบัติทั่วไปและคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าดารงตาแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุด
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละพ้ น จากการดารงต าแหน่ ง ทั น ที โดยไม่ มี สิท ธิ เรีย กร้อ งผลประโยชน์ อื่ นใดจากทาง
โรงเรียนทั้งสิ้น
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็น ครูอัตรา
จ้างณ (ห้องสานักงาน)โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมและทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนwww.sanpayang .ac.th
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัค รทุ กคนต้อ งได้รับการประเมิ น โดยการสอบทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์ ใ นวัน ที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็ น ต้น ไป และจะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่ านการเลือ กสรรตามลาดั บ
คะแนนจากมากไปหาน้อยใน วันที่ ๒๑ กรกฎคม ๒๕๖๐ ณ ( ห้องสานักงาน ) โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
และทาง เว็บไซต์โรงเรียน www.sanpayang.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางดวงใจ ญาณโรจน์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

