
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนแมออวิทยาคม 

ที่ ๐๐๔ /๒๕๖๕ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจางรายเดือน 

........................................................ 

  ดวยโรงเรียนแมออวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความ

ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเปนครูอัตราจางรายเดือน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

๑. ชื่อตำแหนงที่รับสมัคร 

 ๑.๑ วิชาเอกคณิตศาสตร 

 ๑.๒ วิชาเอกภาษาจีน 

๒. รายละเอียดการจาง 

๒.๑ ตำแหนงครูผูสอน ( ครูอัตราจาง ) โรงเรียนแมออวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย  

- ปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร และปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาจีน 

- ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ

หนาที ่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรู ของผู เร ียนดวยวิธ ีการที ่หลากหลาย                         

มีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่ดีงาม   และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

- คาตอบแทน เดือนละ   ๙,๐๐๐ บาท 

- ระยะเวลาจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง  

 

๓. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสทิธิสมัครเขารบัการสรรหาและเลือกสรร 

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) อายุ ไมต่ำกวา ๒๐ ป และไมเกิน ๖๐ ป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 



  (๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

  ๑. เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม 

 ๒. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรทีางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 

กำหนด สำหรบัผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 

กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

สำเร็จการศึกษา 

 ๓. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมหีนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือ

รับรองสิทธิ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 

 ๔. ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 

๔. การรับสมัคร 

 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนแมออวิทยาคม  ตำบลแมออ 

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ 

น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

๔.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถายไมเกิน ๖ 

เดือนและถายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป 

  (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เชน ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียน

แสดงผลการเรียน (Transcript) ที ่แสดงวาเปนผู มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที ่สมัคร จำนวนอยางละ                 

๒ ฉบับ โดย จะตองสำเร ็จการศึกษา และไดร ับอนุม ัต ิจากผู ม ีอำนาจอนุม ั ติ ภายในวันปดร ับสมัคร                     

(วันสุดทายของการรับสมัคร) ในกรณีที่ไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาว มายื่นพรอมใบสมัครได ใหนำ

หนังสือ  รับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ

ปริญญาบัตรซึ่งจะตองอยูภายในกำหนดวันเปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ ๒ ฉบับ 

  (๔) ใบรับรองแพทย  



 (๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๒ ฉบับ ถาเปนชายตองหลักฐาน

การผานการเกณฑทหาร 

  (๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ทั้งน้ี ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผู สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตอง พรอมลงชื่อกำกับและนำ

หลักฐานฉบับจริงมาแสดงดวย 

๔.๓ เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

ผู สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา                           

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนที่สมัครอันมีผลทำให

ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ี

เปนโมฆะสำหรับผูน้ันและจะเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ จากทางโรงเรียนมิได 

 

๕. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารบัการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ใน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕  ณ หองธุรการ

โรงเรียนแมออวิทยาคม และ www.maeoowit.ac.th  

 

๖. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

๕.๑ ทดสอบขอเขียนวัดความรูความสามารถ     ๕๐   คะแนน 

 ๕.๑.๑ ความรูความสามารถทั่วไป         ๒๕ คะแนน 

 ๕.๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง(เอกคณิตและภาษาจีน) ๒๕ คะแนน 

๕.๒ ทดลองสอนในช้ันเรียน วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาจีน   ๕๐   คะแนน 

๕.๓ สมัภาษณและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ       ๕๐   คะแนน 

 (หมายเหตุ  ๕.๒ ใหเตรียมแผนการสอนรายช่ัวโมง วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาจีน) 

 

๗. วัน เวลา และสถานทีเ่ขารับการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนแมออวิทยาคม จะดำเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา ดังตอไปน้ี 

๗.๑ ทดสอบขอเขียนวัดความรูความสามารถ    ๕๐   คะแนน   

วันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนแมออวิทยาคม 

๗.๒ ทดลองสอนในชั้นเรียน   ๕๐   คะแนน 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนแมออวิทยาคม                                 

๗.๓ สัมภาษณและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ   ๕๐   คะแนน 

วันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนแมออวิทยาคม               



 (หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๘. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแตละสมรรถนะ

ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ และ ไดคะแนนรวมทั้ง ๓ ภาค ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 

 

๙. การจัดลำดับที ่

ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรใหเรียงลำดับที่จากผูที่ไดคะแนนประเมนิทั้ง ๓ สมรรถนะจากมากไปหา

นอย ในกรณีทีผู่ผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ใหจัดลำดับที่ดังน้ี 

  ๙.๑ ใหผูที่ไดคะแนนสมรรถนะที่ ๓ มากกวา อยูในลำดับทีสู่งกวา 

    ๙.๒ หากคะแนนยังเทากันอีก ใหคะแนนผูที่มีสมรรถนะที่  ๒  มากกวา 

   ๙.๓ หากคะแนนยังเทากันอีก ใหคะแนนผูที่มีสมรรถนะที่  ๑  มากกวา 

 

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชรีายชือ่ผูผานการเลือกสรร 

โรงเร ียนแม อ อว ิทยาคม จะประกาศรายช ื ่อผ ู  ผ  านการเล ือกสรรตามลำด ับคะแนนสอบ                                       

ภายในวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนแมออวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th 

 

๑๐. การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดมารายงานตัว 

การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจางครั้งแรก ใหถือประกาศขึ้น

บัญชีผูผานการเลือกสรรไดเปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทำสัญญาจางสำหรับการเรียกตัวผูผานการเลือกสรร

ไดที่ขึ้นบัญชีไวมาทำสัญญาจางครั้งตอไป โรงเรียนแมออวิทยาคม จะดำเนินการทำหนังสือเรียกตัวผูผานการสรร

หาและเลือกสรรไดโดยตรงเปนรายบุคคล โดยใหเวลาผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดมารายงานตัวไมนอยกวา 

เจ็ดวัน ที่เรียกใหมารายงานตัว 

 

๑๑. การจัดทำสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

๑๑.๑. กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจาง 

วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  รายงานตัวทำสัญญาจางพรอมเริ่มปฏิบัติงาน  

๑๑.๒. การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจาง และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเปนหนาที่ของ

ผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

๑๑.๓. ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางตำแหนงครูอัตราจาง ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจางตาม

กำหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก

เปนการเฉพาะราย 

๑๑.๔. การจางครูอัตราจาง ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

ลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ 



๑๑.๕. ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ตำแหนงครูอัตราจาง ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหาก

ปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอำนาจใน

การจาง อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

๑๑.๖. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

กำหนดการรายละเอียดการรับสมัคร 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕         ประกาศรับสมัคร 

๑ เมษายน – ๘ เมษายน ๒๕๖๕  รับสมัครเวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

๙ เมษายน ๒๕๖๕        ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบเขารับการคัดเลือก 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕         สอบขอเขียน สอบสมัภาษณและทดลองสอน  

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ประกาศผลเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕         รายงานตัวทำสัญญาจางพรอมเริ่มปฏิบัติงาน  

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวา

กรณีใด ๆ   ผูผานการเลือกสรรจะตองไปทำสัญญาจางที่โรงเรียนแมออวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ในวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายอรรณพ ยะตา) 

ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม 

 


