
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ที่  001 /2564 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งนักการภารโรง 
........................................................ 

  ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๓๖ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งนักการภารโรง จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
- ค่าตอบแทน เดือนละ   ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบ้านถ้วน) 
- ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  

 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เพศชาย 
(๓) ถ้ามีประสบการณ์ทางการท างานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  (๕) มีความมุ่งม่ัน เสียสละ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานด้วย
ความรอบคอบ  

 (๖) มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 (๗) วุฒิการศึกษา ม.๓ ขึ้นไป 

 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  ต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที ่ 25 มกราคม ๒๕๖4 – 31  มกราคม  2564   เวลา ๐๙.๐๐ น. – 
๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 



 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
  (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา     จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๖ เดือน   จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๖) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (การเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง  พร้อมลงชื่อก ากับและน า

หลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย 
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                           

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร การ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากทาง
โรงเรียนมิได้ 
 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th และ เพจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

๕.๑ ทดสอบปฏิบัติงาน     ๕๐   คะแนน   
๕.๒ สัมภาษณ์     ๕๐   คะแนน 

 
๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะด าเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ทดสอบการปฏิบัติงาน   ๕๐   คะแนน   
วันที่  2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  
๖.๒ สัมภาษณ์ ๕๐   คะแนน 
วันที่  2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
(หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
 

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


๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
๘. การจัดล าดับที ่

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินทั้ง ๒ สมรรถนะจากมากไปหา
น้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ดังนี้ 

  ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะที่ ๒ มากกว่า อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
    ๘.๒ หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้คะแนนผู้ที่มีสมรรถนะที่  ๑  มากกว่า 
 
๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนแม่ อ้อวิทยาคม จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดั บ คะแนนสอบ                                        
ภายใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th 
 
๑๐. การเรียกตัวผู้ผ่านการการคัดเลือกได้มารายงานตัว 

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง 
 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 

๑๑.๑. ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
วันที่  3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  

๑๑.๒. การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้าง  

๑๑.๓. ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตาม
ก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย 

๑๑.๔. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า

กรณีใด ๆ 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 (นายอรรณพ  ยะตา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

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

