
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

********************* 
ด้วย โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย จะด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว๔๕๖๒      

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐     
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี 
    จ านวน  จ านวน ๑ อัตรา   
    ค่าตอบแทน   ๘,๐๐๐ บาท/เดือน   
    ลักษณะการจ้าง  โดยวิธี ท าสัญญาจ้าง  
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด   

ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)     
ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

            ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 ๓. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม     
ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔           
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สามารถสมัครผ่านทาง  www.maiyavit.ac.th  

 
 
 
 



 

- ๒ – 

         ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล   
       การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง          จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                         จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล(ถ้ามี)                       จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

*ให้ผู้สมัครเซ็นต์ส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนสแกนเอกสาร(กรณียื่นสมัครออนไลน์) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
            ๕.๑  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านทาง  www.maiyavit.ac.th  
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ห้องธุรการโรงเรียน            
ไม้ยาวิทยาคม อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย หรือทาง www.maiyavit.ac.th และ facebook : 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   

 

          ๗.  วิธีการคัดเลือก 
  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมจะด าเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์        

วันที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน       

จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง         
 ๙.๒  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา   
ภายในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
            ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

      ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร      
ที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 

 



- ๓ – 
         ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ     
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
         ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

   ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจใน    
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น 

  

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗    เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

                                                                  ( นางพรรณวิภา   สมสะอาด ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 

   ๒๗  เมษายน     ๒๕๖๔     ประกาศรับสมัคร 
   ๒๘  เมษายน –  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รับสมัคร  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
   ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
   ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   ประกาศผลการคัดเลือก 
   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   รายงานตัว  ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

…………………………………………………………. 
 

1. ชื่อ......................................................................... นามสกุล..... ............................................................................. 
    สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา................ ....................................... 
2. เกิดวันที่.......................... เดือน.........................................................พ.ศ. .................... ....................................... 
    อายุถึงวันสมัคร..............................................ปี.................................... ......เดือน........................................วัน 
3. เกิดท่ีต าบล............................................อ าเภอ....................................... ..........จังหวัด......................................... 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................. ออก ณ ส านักงาน ................................. 
    .....................................................เมื่อวันที่ ……......….........เดือน ...........................................พ.ศ. ................... 
    หมดอายุเมื่อวันที่ …...…......... เดือน .................................................... พ.ศ. .................................................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน............................... หมู่..............  ถนน................................. .ต าบล ............................................. 
    อ าเภอ ........................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... 
    เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ  ............................................................ 
6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก ............................................................................................................... ................... 
   ได้รับวุฒิการศกึษา  ......................................................................... .................................................................... 
   มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ................................................ ..................................................................................... 
   ................................................................................................. ...................................................................... ...... 
   ............................................................................................................ ................................................................. 
   ..................................................................... ........................................................................................................ 
   .................................................................................................................. ........................................................... 
   ...................................................................................................................... ....................................................... 
7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนไมย้าวิทยาคม 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้สมัคร 
       (..........................................................) 
                               ยื่นใบสมัคร วันที่ ...........เดือน................................พ.ศ..................  
 
 
 

 
      ติดรูป 
 


