
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
เร่ือง รบัสมคัรสอบคดัเลือกครอูตัราจ้างรายเดือน วิชาเอกเคมี 

........................................................ 
  ดว้ยโรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๖ มี

ความประสงค์จะรบัสมคัรบุคคลเพื่อเป็นครูอตัราจ้างรายเดอืน  จงึประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรร 
โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 
๑. ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ต าแหน่งครูผู้สอน ( ครูอัตราจ้าง ) โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๖  

- ปรญิญาตรทีางการศกึษา วชิาเอกเคม ี
- ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิตัิ ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานการสอนมลีกัษณะงานที่ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ

ท าหน้าที่หลกัด้านการจดัการเรยีนการสอน และส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรยีนด้วยวธิกีารที่หลากหลาย                         
มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ โดยเน้นความส าคัญทัง้ความรู้ คุณธรรม 
จรยิธรรมและค่านิยมทีด่งีาม   และปฏบิตังิานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ค่าตอบแทน เดอืนละ   ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ระยะเวลาจา้ง ใหเ้ป็นไปตามสญัญาจา้ง  

 
๒. คณุสมบติัทัว่ไป และคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารบัการสรรหาและ
เลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบตัทิัว่ไป 
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) อาย ุไม่ต ่ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกนิ ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๔) ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถหรอืจติฟัน่
เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

  (๕) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรค
การเมอืง 

  (๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผดิทาง
อาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผิดทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 



  (๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น
ของรฐั 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวนัที่ท าสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรอืลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื พนักงานหรอืลูกจา้งของราชการ
สว่นทอ้งถิน่ 

๒.๒ คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
  ๑. เป็นผูม้คีุณสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. เป็นผูไ้ดร้บัวุฒปิรญิญาตรทีางการศกึษา หรอืปรญิญาตรสีาขาอื่น ตามที ่ก.ค./ก.ค.ศ. 

ก าหนด ส าหรบัผูส้มคัรทีม่วีุฒปิรญิญาตรสีาขาอื่น จะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวชิาชพีคร ูตามที ่ก.ค./ก.ค.
ศ. ก าหนดหรอืหนงัสอืรบัรองคุณวุฒทิีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิลว้ และใบรายงานผลการศกึษา 
(Transcript) ส าเรจ็การศกึษา 

 ๓. เป็นผูม้ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบญัญตัสิภาครู
และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรอืมหีนงัสอืรบัรองสทิธทิีค่ณะกรรมการคุรุสภาออกใหห้รอืมี
หนงัสอืรบัรองสทิธ ิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 ๔. ไม่เป็นพระภกิษุ หรอืสามเณร  นกัพรต นกับวช 
 
๓. การรบัสมคัร 
 ๓.๑ วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัร 

  ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัร ขอและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่โรงเรยีนแม่อ้อวทิยาคม  ต าบล
แม่อ้อ อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ตัง้แต่วนัท่ี  ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ - ๑๓ มิถนุายน ๒๕๖๓  เวลา 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

๓.๒ หลกัฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ทีถ่่ายไม่เกนิ 

๖ เดอืนและถ่ายครัง้เดยีวกนั จ านวน ๓ รปู 
  (๒) ส าเนาแสดงผลการศกึษา เช่น ปรญิญาบตัร หรอืหนังสอืรบัรองคุณวุฒ ิและระเบยีน

แสดงผลการเรยีน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มวีุฒกิารศึกษาตรงกบัต าแหน่งที่สมคัร จ านวนอย่างละ                 
๒ ฉบับ โดย จะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รบัอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร                     
(วนัสุดท้ายของการรบัสมคัร) ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลกัฐานการศกึษาดงักล่าว มายื่นพรอ้มใบสมคัรได้ 
ใหน้ าหนังสอื  รบัรองคุณวุฒทิีส่ถาบนัการศกึษาออกให้ ระบุสาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษา และวนัทีท่ี่ไดร้บั
อนุมตัปิรญิญาบตัรซึง่จะตอ้งอยู่ภายในก าหนดวนัเปิดรบัสมคัรมายื่นแทนกไ็ด ้

  (๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวนอย่างละ ๒ ฉบบั 
  (๔) ใบรบัรองแพทย ์ 



 (๕) ส าเนาหลกัฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส (เฉพาะผูส้มคัรเพศหญงิ) ใบเปลีย่นชื่อ 
– นามสกุล (ในกรณีทีช่ื่อ – นามสกุล ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) อย่างละ ๒ ฉบบั ถ้าเป็นชายต้อง
หลกัฐานการผ่านการเกณฑท์หาร 

  (๖) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู 
ทัง้นี้ ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบัให้ผูส้มคัรเขยีนค ารบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงชื่อก ากบัและน า

หลกัฐานฉบบัจรงิมาแสดงดว้ย 
๓.๓ เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
ผู้สมคัรเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า                           

เป็นผู้มคีุณสมบตัิทัว่ไปและคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร พร้อมทัง้ยื่นหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ หรอืวุฒทิางการศกึษาไม่ตรงตามคุณวุฒขิองต าแหน
ทีส่มคัรอนัมผีลท าให้ผูส้มคัรไม่มสีทิธสิมคัรตามประกาศรบัสมคัรดงักล่าว ให้ถอืว่า การรบัสมคัรและการ
ได้เขา้รบัการเลอืกสรรครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรบัผู้นัน้และจะเรยีกร้องสทิธปิระโยชน์ใด  ๆ จากทางโรงเรยีน
มไิด ้
 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ ดงัน้ี 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ ใน วนัท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๓  ณ ห้อง
ธุรการโรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม  www.maeoowit.ac.th  
 
๕. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

๕.๑ ความรูค้วามสามารถ(วชิาเอก)      ๕๐   คะแนน   
๕.๒ สมัภาษณ์และน าเสนอผลงานทีป่ระสบความส าเรจ็    ๕๐   คะแนน 
๕.๓ ทดลองสอนในชัน้เรยีน วชิาเคม ี    ๕๐   คะแนน 
(หมายเหตุ  ใหเ้ตรยีมแผนการสอนรายชัว่โมง วชิาเคม)ี 

 
๖. วนั เวลา และสถานท่ีเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จะด าเนินการประเมนิสมรรถนะตามวนั เวลา ดงัต่อไปนี้ 
๖.๑ ความรู้ความสามารถ(วิชาเอก)   ๕๐   คะแนน   
วนัที ่ ๑๖  มถิุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม 
๖.๒ สมัภาษณ์และน าเสนอผลงานท่ีประสบความส าเรจ็   ๕๐   คะแนน 
วนัที ่ ๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม               
๖.๓ ทดลองสอนในชัน้เรียน   ๕๐   คะแนน 
วนัที ่๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม                                 
(หมายเหตุ เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

๗. เกณฑก์ารตดัสิน 

http://www.maeoowit.ac.th/


ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ และ ไดค้ะแนนรวมทัง้ ๓ ภาค ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ 
 
๘. การจดัล าดบัท่ี 

ผูท้ีผ่่านการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้รยีงล าดบัทีจ่ากผูท้ีไ่ดค้ะแนนประเมนิทัง้ ๓ สมรรถนะจากมาก
ไปหาน้อย ในกรณีทีผู่ผ้่านการเลอืกสรรไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหจ้ดัล าดบัทีด่งันี้ 

  ๘.๑ ใหผู้ท้ีไ่ดค้ะแนนสมรรถนะที ่๓ มากกว่า อยู่ในล าดบัทีส่งูกว่า 
    ๘.๒ หากคะแนนยงัเท่ากนัอกี ใหค้ะแนนผูท้ีม่สีมรรถนะที ่ ๒  มากกว่า 
   ๘.๓ หากคะแนนยงัเท่ากนัอกี ใหค้ะแนนผูท้ีม่สีมรรถนะที ่ ๑  มากกว่า 
 
๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบญัชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ                                       
ภายในวนัท่ี  ๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม  www.maeoowit.ac.th 
 
๑๐. การเรียกตวัผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตวั 

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อท าสญัญาจ้างครัง้แรก  ให้ถือ
ประกาศขึน้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไดเ้ป็นการเรยีกตวัผูม้สีทิธไิดร้บัการท าสญัญาจา้งส าหรบัการเรยีกตวั
ผู้ผ่านการเลอืกสรรได้ที่ขึ้นบญัชไีว้มาท าสญัญาจ้างครัง้ต่อไป โรงเรยีนแม่อ้อวทิยาคม จะด าเนินการท า
หนังสอืเรยีกตวัผูผ้่านการสรรหาและเลอืกสรรไดโ้ดยตรงเป็นรายบุคคล โดยใหเ้วลาผูผ้่านการสรรหาและ
เลอืกสรรไดม้ารายงานตวัไม่น้อยกว่า เจด็วนั ทีเ่รยีกใหม้ารายงานตวั 
 
๑๑. การจดัท าสญัญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

๑๑.๑. ก าหนดเวลาการด าเนินการจดัท าสญัญาจา้ง 
วนัท่ี  ๑๘ มิถนุายน ๒๕๖๓  รายงานตวัท าสญัญาจา้ง  
๑๑.๒. การจดัท าสญัญาจ้างครัง้แรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คดัเลอืก เป็นหนังสอืเรยีกตวัผู้มสีทิธิม์าจดัท าสญัญาจ้าง และให้มารายงานตวั ตามวนัเวลาที่ก าหนดจงึ
เป็นหน้าทีข่องผูส้มคัรทีต่อ้งรบัทราบประกาศรายชื่อ และการขึน้บญัชผีูผ้่านการสอบคดัเลอืก 

๑๑.๓. ผู้ได้รบัการจดัท าสญัญาจ้างต าแหน่งครูอตัราจ้าง ต้องไปรายงานตวัเพื่อจดัท าสญัญาจา้ง
ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดงักล่าวจะถอืว่าสละสทิธิ ์และถูกยกเลกิประกาศรายชื่อ และการขึ้นบญัชผีู้ผ่าน
การคดัเลอืกเป็นการเฉพาะราย 

๑๑.๔. การจา้งครูอตัราจา้ง ไม่มขีอ้ผกูพนัต่อเนื่องทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรจุหรอืปรบัเปลีย่นสถานภาพ
เป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรอืขา้ราชการ 

๑๑.๕. ผู้ได้รบัการจ้างปฏิบตัิหน้าที่ต าแหน่งครูอตัราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัติามที่ก าหนด หรอืมคีวามรูค้วามสามารถความประพฤตไิม่เหมาะสม  



ผูม้อี านาจในการจา้ง อาจสัง่เลกิจา้ง  โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบล่วงหน้า  โดยไม่มเีงือ่นไขและจะไม่
มสีทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้สิน้ 

๑๑.๖. เร่ิมปฏิบติังาน วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ก าหนดการรายละเอียดการรบัสมคัร 

๔ มถิุนายน ๒๕๖๓         ประกาศรบัสมคัร 
๔ มถิุนายน - ๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๓ รบัสมคัรเวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ไม่เวน้วนัหยุดราชการ 
๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๓        ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบเขา้รบัการคดัเลอืก 
๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๓         สอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์และทดลองสอน  
๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๓    ประกาศผล 
๑๘ มถิุนายน ๒๕๖๓         รายงานตวัท าสญัญาจา้ง  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   เริม่ปฏบิตังิาน 
ผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สุด ผูส้มคัรคดัเลอืกหรอืบุคคลอื่นจะคดัคา้นไม่ไดไ้ม่

ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไปท าสญัญาจ้างที่โรงเรยีนแม่อ้อวทิยาคม  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา  เขต ๓๖ (เชยีงราย – พะเยา)  ในวนัท่ี  ๑๘  มิถนุายน ๒๕๖๓  
 

 
ประกาศ ณ วนัที ่  ๔  เดอืน  มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

 (นายอรรณพ  ยะตา) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม 


