
 

 
ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เร่ือง การรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
***************************** 

 ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา มคีวามประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน (ครูผู้สอนรายวิชาแนะแนว) 
จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งงานที่รับสมัครและอัตราเงินเดือน       
1.1  ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ครูแนะแนว  จ านวน  ๑  อัตรา 
1.2  อัตราเงินเดือน  8,500  บาท  (-แปดพันหา้ร้อยบาทถ้วน-) 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและกรอบการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
(3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ กคศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 

หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 
 
                        /  (13) ไม่เป็นผู้เคย...... 
 



 
 

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
(14) ไม่เป็นพระภิกษุหรอืสามเณร ตามค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียน

วิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ส่ัง ณ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี กคศ.ก าหนด เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ครูแนะแนว โดยสาขาวิชาเอกท่ีน ามาประกอบการสมัครอยู่
ในกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) วิชาเอกการแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา 
(2) วิชาเอกการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
(3) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
(4) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
(5) วิชาเอกจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 
(6) วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
(7) วิชาเอกจิตวิทยา 
(8) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 
(9) วิชาเอกจิตวิทยาโรงเรียน 
(10) วิชาเอกจิตวิทยาสังคม 
(11) วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์หรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่ีได้รับ
อนุญาตจากคุรุสภา 

2.3  กรอบการปฏิบัติงาน 
(1) มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาแนะแนวได้เป็นอย่างดี 
(2) ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
(3) มีศิลปะในการพูด การฟัง อันจะท าให้การแนะแนวบรรลุผลตามความมุ่งหมาย 
(4) มีทักษะการแนะแนว ส่งเสริมให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนในทุกๆด้าน 
(5) เป็นครูท่ีปรึกษา 
(6) ช่วยเหลืองานระบบดูแลและประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆของทาง

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ   จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 ใบรับรองแพทย์        จ านวน  1   ฉบับ  
3.4 ใบรับรองจากผู้น าชุมชน การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน  1   ฉบับ 
3.5 รูปถ่าย ขนาด  ๑x1.5  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  2   ใบ 

 
 
         / 3.6 หลักฐานการ....  

(2) 



 
 
 

3.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล พร้อมฉบับต้นฉบับ (ถ้ามี)  
3.7 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงการศึกษา 

Transcript of record ฉบับภาษาไทย ท่ีระบุกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีใช้รับสมัคร
สอบโดยผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาถึงวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่หลัง
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับต้นฉบับ 

3.8 ส าเนาเอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีพิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุ
สภาท่ีมีข้อมูล ช่ือ – ช่ือ สกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออกและวันหมดอายุ ท่ีเป็นปัจจุบัน 

3.9  หนังสือรับรองของคุรุสภาท่ีแจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี) 

3.10 หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ.  
3.11 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
3.12 อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 

4. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
 4.๑ วิธีการคัดเลือก 
  4.1.1  ข้อสอบ (70 คะแนน) 
   - ความรู้ความสามารถท่ัวไป (35 คะแนน) 
   - ความถนัดเฉพาะต าแหน่ง   (35 คะแนน) 
  4.1.2  ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (30 คะแนน) 
   - การสอบสัมภาษณ์  (10 คะแนน) 
   - แฟ้มสะสมงาน  (5 คะแนน) 
   - การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน (15 คะแนน) 
 

 4.๒ เกณฑ์การคัดเลือก 
4.2.1  การด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  (4.1.1) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4.2.2  การด าเนินการคัดเลือกโดยความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานใน  

สถานศึกษา (4.1.2) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4.2.3  ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนการสอบรวมกันไมต่่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายช่ือ

ผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
4.2.4 โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล และการประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
                  /5.  วัน เวลาประกาศ... 

(3) 



 
 

5. วัน เวลาประกาศ และสถานที่รับสมัคร 
5.1  วันประกาศรับสมัคร 

ในระหว่างวนัท่ี 4  สิงหาคม 2564  ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(086-1861402) เว้นวันหยุดราชการ 

5.2  สถานท่ีรับสมัคร 
ขอรับใบสมัคร และยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ ท่ี  ณ  ห้อ งธุรการโรงเรียน อาคาร ๓  ช้ัน ๑           

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา   
   

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา สถานท่ี 
ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี  27 สิงหาคม 2564  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/ 
 

7. วันสอบ และสอบสัมภาษณ ์
   วันท่ี  30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

เวลา รายละเอียด 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 1.  ข้อสอบ (70 คะแนน) 

 - ความรู้ความสามารถท่ัวไป (35 คะแนน) 
          - ความถนัดเฉพาะต าแหน่ง   (35 คะแนน) 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 2. ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานใน   
     สถานศึกษา (30 คะแนน) 
          - การสอบสัมภาษณ์  (10 คะแนน) 
          - แฟ้มสะสมงาน  (5 คะแนน) 
          - การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน (15 คะแนน) 

 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

8. ประกาศผลการคัดเลือก   
วันท่ี  31 สิงหาคม 2564  2564  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/  
**หมายเหตุ การประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ** 

 

9. การรายงานตัว การท าสัญญา 
วันท่ี 1 กันยายน 2564   พ.ศ.  2564 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา เวลา 09.00 น.   
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

            ลงช่ือ  
( นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

(4) 

http://www.pongppk.ac.th/


 
 

ปฏิทินการคัดเลือกต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ลงวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง แนะแนว    จ านวน  ๑  อัตรา 

 
ประกาศรับสมัคร   วันท่ี 4 – 26  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  
รับสมัคร     วันท่ี 4 – 26  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   วันท่ี   27      สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
ด าเนินการคัดเลือก   วันท่ี  30       สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก    วันท่ี  31       สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  วันท่ี    1       กันยายน  พ.ศ.  2564 
เร่ิมปฏิบัติหน้าที่    ตามสัญญาจ้าง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

******************************* 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................... 
2. เกิดวันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.......................................................................  
    จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ........................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด............................ 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด... .....................รหัสไปรษณีย์
..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)................................................................................................... .................... 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังน้ี 
  1. ใบสมัคร       จ านวน  1  ใบ 
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1x1.5 น้ิว  จ านวน  3  รูป 
  3. ส าเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)   จ านวน  1  ฉบับ 
  4. ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ  
  5. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ  

 6. ใบรับรองแพทย์      จ านวน  1  ฉบับ  
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     จ านวน  1  ฉบับ  

  8. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ  
 9. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................   จ านวน  …..  ฉบับ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมคัรเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็น

ความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 

               (..........................................................) 
        ย่ืนใบสมัครวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
 หลักฐานครบ 
 หลักฐานไม่ครบ คือ........................................................ 
 

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
(..........................................................) 

วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
 ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
(..........................................................) 

วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 
1 x 1.5 น้ิว 


