
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 ----------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต  3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำพ้ืนที่นวัตกรรมกำร
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนวัตกรรมทวิ/พหุภำษำ  (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552  ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 กลุ่มงาน บริหำรทั่วไป 
1.2 ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน 
1.3 อัตราว่างจ ำนวน   5   อัตรำ  ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้ำนขอบด้ง  อ ำเภอฝำง  1  อัตรำ 
2) โรงเรียนวิรุณเทพ   อ ำเภอฝำง  1  อัตรำ 
3) โรงเรียนบ้ำนห้วยคอกหมู  อ ำเภอแม่อำย  1  อัตรำ 
4) โรงเรียนบ้ำนผำแดง  อ ำเภอไชยปรำกำร 1  อัตรำ 
5) โรงเรียนสันติวนำ   อ ำเภอไชยปรำกำร 1  อัตรำ 

 1.4 ค่าตอบแทน  18,000 บำท/เดือน   
1.5 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ    

1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีที่
หลำกหลำย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
4) ปฏิบัติด้ำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำมอบหมำย  

1.6 สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  พ.ศ.2547 
1.7 ระยะเวลาจ้าง จะจัดท ำสัญญำจ้ำงได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
1.8 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
        (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  18  ปีบริบูรณ ์นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
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 (4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.                

ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549  
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือ

ตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้นๆ 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำห นดใน
กฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้นๆ 

(8) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(10)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชนหรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือ

ตำมกฎหมำยอื่น 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือสำมเณรตำมค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่องห้ำมพระภิกษุสำมเณร หรือ

วิชำชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำรทั่วไปต ำแหน่งครูผู้สอน  

และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
        (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและก ำหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มวิชา 
(2) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.

2546 หรือได้รับใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนที่ออกโดยคุรุสภำที่ยังไม่หมดอำยุ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 
 (3)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำดังนี้ 
  - โรงเรียนบ้ำนขอบด้ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ฟัง พูด ภาษาดาราอั้ง ได้เป็นอย่างดี 
   - โรงเรียนบ้ำนห้วยคอกหมู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาหู่ (ด า)

ได้เป็นอย่างดี 
 - โรงเรียนบ้ำนผำแดง  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาหู่ (ด า)    

ได้เป็นอย่างดี 
  - โรงเรียนวิรุณเทพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร  ฟัง พูด  ภาษาจีน (ยูนนาน) ได้เป็นอย่างดี 

   - โรงเรียนสันติวนำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ฟัง  พูด  ภาษาจีน (ยูนนาน) ได้เป็นอย่างดี 
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3. การรับสมัคร  
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง               

ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3    ระหว่างวันที่   9 – 15  พฤศจิกายน  2565                     
เวลา 08.30-16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) 

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.2.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 300 บำท            

โดยช ำระผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ณ จุดรับสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 3.2.2 เมื่อออกใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร

สอบไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 3.3 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

   2. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1× 1.5 นิ้ว  เป็นรูปถ่ำยครำวเดียวกัน         
ซึ่งถ่ำยไม่เกิน   6  เดือน   จ ำนวน 3 รูป 
             3.  ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ใช้เฉพำะกรณีที่ยังไม่ได้
รับปริญญำบัตร หำกได้รับปริญญำบัตรแล้วไม่รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ   และระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript) ฉบับภำษำไทย โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันรับสมัครวัน
สุดท้ำย  จ ำนวน  1  ฉบับ 
   4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ท่ียังไม่หมดอำยุ)  จ ำนวน  1  ฉบับ 
   5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร    จ ำนวน  1  ฉบับ 
   6. ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู ตำมที่คุรุสภำออก
ให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอนท่ียังไม่หมดอำยุ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
    7. ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่รับสมัครซึ่งแสดงว่ำ                   
ไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549    จ ำนวน  1  ฉบับ 
   8. แบบรำยงำนประวัติและผลงำนของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมองค์ประกอบกำร
ประเมินตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  โดยเรียงล ำดับตำมหัวข้อ
องค์ประกอบตัวชี้วัดพร้อมแนบเอกสำรประกอบและได้รับกำรรับรองเอกสำรที่ถ่ำยส ำเนำทุกฉบับ จัดส่งต่อ
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครในวันที่ยื่นใบสมัคร  จ ำนวน  3  เล่ม 
             9.หลักฐำนอ่ืน เช่น  ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐำนในกำร
สมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย  อย่ำงละ   1  ฉบับ 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ    ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  โดยผู้สมัครจะใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ 
เอกสำร (ตำมข้อ 3 -8) ให้รับรองเอกสำรที่ถ่ำยส ำเนำทุกฉบับ พร้อมทั้งน ำเอกสำรตัวจริงไปแสดงในวันสมัครด้วย  
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ

และเลือกสรร และก ำหนดวันเวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะภำยในวันที่  16 เดือนพฤศจิกำยน                    
พ.ศ.2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3  และทำงเว็บไซต์  http: 
www.cmarea3.go.th   
5. วิธีการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ 

1. ประเมินประวัติและผลงำนของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
2. สอบสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

6. วัน เวลา และก าหนดการสรรหาและเลือกสรร 
วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 

18 พฤศจิกำยน 2565 ประวัติและผลงำน ของผู้สมัครฯ 50 คะแนน 
23 พฤศจิกายน 2565 
เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
ก ำ ร ศึ ก ษ ำป ระ ถ ม ศึ ก ษ ำ
เชียงใหม่ เขต 3 

สัมภำษณ์ 50 คะแนน 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสรรหำและเลือกสรรต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 2. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย                 

กรณีคะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สมัครสอบล ำดับที่ก่อน เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  โดยผลกำรสรรหำและเลือกสรรของ
คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรกำรเลือกสรรภำยในวันที่   28  พฤศจิกำยน  2565  ณ  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 และทำงเว็บไซต์ http: www.cmarea3.go.th   
8. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 

8.1 กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรไว้ไม่เกิน  2  ป ี
นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชี เว้นแต่มีกำรประกำศรับสมัครกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

8.2 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงในต ำแหน่งที่สรรหำไปแล้ว 
2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
5) มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
6) ตรวจสอบพบว่ำภำยหลังผู้นั้นขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 
 

http://www.cmarea3.go.th/
http://www.cmarea3.go.th/
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9. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

9.1 กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรร
หำและเลือกสรรเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำง  จ ำนวน  5  อัตรำ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในล ำดับที่ 1 ให้
มำรำยงำนตัว ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่   1  เดือนธันวำคม                  
พ.ศ.2565  เวลำ  09.30 น. 
  9.2 กำรเรียกตัวครั้งต่อไป  หำกมีต ำแหน่งว่ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3  จะเรียกตัว เรียงล ำดับที่  โดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวัน
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ  15  วัน 

  อนึ่ง  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ซึ่งได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร  ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ หรือข้ำรำชกำรในระหว่ำง
ปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติไม่
เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง อำจบอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ด้วยควำมโปร่งใส  ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น  หำกผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือ
ให้ท่ำนได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกัน โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ทรำบด้วย 

ประกำศ  ณ  วันที่    1   เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 
 
 

          
 

   ( นำยเรืองยศ  ปันศิริ ) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกำศรับสมัคร 1   พฤศจิกำยน  2565  

2 รับสมัคร 
9 – 15   พฤศจิกำยน  2565 

(เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 

3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 16  พฤศจิกำยน  2565  

4 ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ วันที่  18  พฤศจิกำยน 2565  

5 สอบสัมภำษณ์ 23  พฤศจิกำยน  2565  

6 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ภำยในวันที่  

 28  พฤศจิกำยน 2565 
 

7 รำยงำนตัว/จัดท ำสัญญำจ้ำง 1  ธันวำคม  2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

(คะแนนเต็ม  50 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2565) 

******************** 
1. ประวัติและผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน 

(50 คะแนน) 
กรอบการพิจารณา 

1 คุณวุฒิการศึกษา 
 1. ระดับปริญญาโทข้ึนไป 
 2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

พิจารณาจากส าเนาปริญญาบัตร หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับการศึกษา
สูงสุด ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว 
โดยเจ้าตัวรับรองความถูกต้อง 

2 ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
แนวทางทวิ/พหุภาษา 
2. ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนแนวทางทวิ/พหุภาษา  

(10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
 

5 คะแนน 
 

พิจารณาจากค าสั่งหรือโครงการที่ระบุ
ชื่อผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือได้รับ
มอบหมาย และต้องมีสรุปผลโครงการ 
โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้
รับรอง  
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ 0 คะแนน) 

3 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 
 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับภาค
หรือประเทศ 
 2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด 
 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานต่ ากว่า
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากค าสั่งหรือหรือหนังสือเชิญ
หรือวุฒิบัตร บันทึกเสนอหรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการ 
หรือคณะท างาน ที่สูงสุดเพียงระดับ
เดียว จากหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน ที่จัดกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมี
ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง (ถ้าไม่มี
หลักฐานให้ 0 คะแนน) 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน 

(50 คะแนน) 
กรอบการพิจารณา 

4 การพัฒนาตนเอง 
 1. ระดับภาคขึ้นไป 
 2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด 
 3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในระดับ
สูงสุดจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
อบรม/ศึกษาดู งาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนย้อนหลัง 3 ปี นับถึง
วันสุดท้ ายของการรับสมัคร โดยมี
ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง  
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ 0 คะแนน) 

5 ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. ระดับภาคขึ้นไป 
 2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด 
 3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ หรือ
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอ่ืนของผู้เรียน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับ
รางวัลจาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว จาก
หน่วยงานภาครัฐที่จัดกิจกรรมเก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษา และมีหลักฐาน
แสดงว่าผู้เรียนอยู่ในความรับผิดชอบ
และก ากับดูแลของผู้สมัคร โดยมี
ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง  
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ 0 คะแนน) 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน 

(100 คะแนน) 
กรอบการพิจารณา 

6 ผลงานที่เกิดกับตนเอง 
 1. ระดับภาคขึ้นไป 
 2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด 
 3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

 

พิจารณาจากผลงานที่เกิดข้ึนจากการ
ประกวดแข่งขันหรือได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เช่น โล่ หรือเกียรติบัตร 
หรือหลักฐานอื่นของผู้สมัครที่แสดงว่า
ได้รับรางวัลจาการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคน
พิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ที่
ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดย
มีผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง  
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ 0 คะแนน) 

7 ภูมิล าเนาของผู้สมัคร 
 1. อยู่ในหมู่บ้านในเขตบริการของสถานศึกษาหรือมีเด็ก
ในหมู่บ้านมาเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 2. อยู่ในอ าเภอเดียวกัน 
 3. อยู่ในอ าเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เดียวกัน 
 4. อยู่ในอ าเภอที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

(15 คะแนน) 
 
15 คะแนน 
 
13 คะแนน 
11 คะแนน 
9 คะแนน 
 

พิจารณาจากเอกสารส าเนาทะเบียน
บ้านหรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
เอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นได้ว่า
มีภูมิส าเนาหรือที่อยู่ในหมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ นั้น กรณีย้ายเข้า ต้องเข้า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
กรณีย้ายออก สามารถน าข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์เดิมเสนอประกอบได้ 

 

หมายเหตุ   1. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดของแต่ละต าแหน่งเท่านั้น 

     2. ให้ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัดข้อ 1-7  ยื่นพร้อม 
ใบสมัคร  จ านวน  3  เล่ม 

    3. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร ให้รับรองเอกสารทุกหน้า โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในสถานศึกษาปัจจุบันหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา 
นั้น ๆ 

    4. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งเป็นผู้รับรอง
เอกสารหลักฐาน 
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2. สัมภาษณ์ (คะแนน 50 คะแนน) 
     พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน 

(50 คะแนน) 
กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยา ท่าทาง ท่วงที
วาจาการสื่อสาร  

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมี
ปฏิภาณไหวพริบ 

10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร การ
ประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

5 ความสามารถในการสื่อสารภาษา
ถิ่นตามขอบข่ายงานที่ก าหนด 

10 คะแนน พิ จ า รณ าจ ากก ารสื่ อ ส าร โต้ ต อบ  น้ า เสี ย ง                  
ความชัดเจนในภาษาถ่ิน ที่ตั้งของโรงเรียน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


