
 
ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
***************************** 

ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทีศ่ธ04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที ่1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างงานและอัตราเงินเดือน   
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา 
      -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย    จำนวน  2  อัตรา   

 -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี    จำนวน  ๑  อัตรา 
      -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์    จำนวน  ๑  อัตรา    
      -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา    จำนวน  ๑  อัตรา    
      -  ครอัูตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  ๑  อัตรา    
   -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี     จำนวน  ๑  อัตรา 
  -  ครูอัตราจ้างวิชาเอกแนะแนว     จำนวน  ๑  อัตรา 
1.2 วุฒิทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
1.3 อัตราเงินเดือน  
  - อัตราเงินเดือน 8,50๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) **กรณีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู** 
  - อัตราเงินเดือน 8,00๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) **กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู** (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต ่1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1  กรอบการปฏิบัติงาน 

 -  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในตำแหน่งทีส่มัครได้เป็นอย่างดี 
 -  เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆได้ 

 -  ช่วยเหลืองานของทางโรงเรียน และประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆของทาง   
     โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



2.2  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะ  
 -  มีสัญชาติไทย 
 -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามวิชาเอกที่โรงเรียนประกาศรับสมัครตาม
ตำแหน่งในข้อ 1  
 -  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
    วิชาชีพครู 
 -  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 -  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
    ไมส่มประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบของราชการ 
 -  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
    ของรัฐ 
 -  หากมีประสบการณ์สอนเป็นครอัูตราจ้างในตำแหน่งที่สมคัรมาก่อนจะได้รับการพิจารณา 
    เป็นพิเศษ 

2.3  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะ **ครูอัตราจ้างวิชาเอกแนะแนว** 
       สาขาวิชาเอกท่ีนำมาประกอบการสมัครอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

(1) วิชาเอกการแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา 
(2) วิชาเอกการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 
(3) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
(4) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
(5) วิชาเอกจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 
(6) วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
(7) วิชาเอกจิตวิทยา 
(8) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 
(9) วิชาเอกจิตวิทยาโรงเรียน 
(10) วิชาเอกจิตวิทยาสังคม 
(11) วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ 

 
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   
                       จำนวน2 รูป 

3.2  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว 
                 พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

3.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

3.5   ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

3.6   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่  

 คุรุสภาออกให้ปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

 



ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที  
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัด เลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

 4. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
 4.๑ วธิีการคัดเลือก 
  4.1.1  ข้อสอบ (70 คะแนน) 
   - ความรู้ความสามารถทั่วไป (35 คะแนน) 
   - ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง  (35 คะแนน) 
  4.1.2  ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (30 คะแนน) 
   - การสอบสัมภาษณ ์ (20 คะแนน) 
   - แฟ้มสะสมงาน  (10 คะแนน) 
 

 4.๒ เกณฑก์ารคัดเลือก 
4.2.1 การดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  (4.1.1) และการดำเนินการคัดเลือกโดยความ

เหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4.1.2) ต้องได้
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

4.2.2 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
4.2.3 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล และการประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่

สิ้นสุด 

 5. วัน เวลา ประกาศ และสถานที่รับสมัคร 
5.1  วันประกาศรับสมัคร 

     ในระหว่างวันที่  22 - 28 มีนาคม 2566    
                 5.2 วัน เวลา สถานทีร่ับสมัคร 

 ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  22 - 28 มีนาคม 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(086-1861402) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา 
สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัด
พะเยา และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/ 
 

7. วันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
สอบคัดเลือก   วันที่  30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

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


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

 - ความรู้ความสามารถทั่วไป (35 คะแนน) 
          - ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง   (35 คะแนน) 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานใน   
     สถานศึกษา (30 คะแนน) 
          - การสอบสัมภาษณ์  (20 คะแนน) 
          - แฟ้มสะสมงาน  (10 คะแนน) 
         

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** 

8. ประกาศผลการคัดเลือก   
วันที่  31 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

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

 

9. การรายงานตัว การทำสัญญา 
วันที่ 3 เมษายน 2566  ณ ห้องบุคคล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

เวลา 09.30 น.   
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  21  เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

 
 
 

         ลงชื่อ  
(นายธีรชัย  เสมานุสรณ์) 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ลงวันที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ประกาศรับสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร วันที่ 22 - 28 มีนาคม  พ.ศ.  2566  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์   วันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
ดำเนินการสอบคัดเลือก   วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  วันที่ 3  เมษายน  พ.ศ.  2566 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่    ตามสัญญาจ้าง 

 
 
 

        ลงชื่อ  
(นายธีรชัย  เสมานุสรณ์) 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
      รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง.................................................................................... 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพะเยา 
******************************* 

 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ..................ปี........................เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา............................................................................................วิชาเอก.................................................................... 
    จากสถานศึกษา .............................................................เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ....................... 
4. ความรูค้วามสามารถพิเศษ....................................................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด....................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวดั........................รหสัไปรษณีย์
..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)....................................................................................................................... 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
  1. ใบสมัคร       จำนวน  1  ใบ 
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิว้  จำนวน  3  รูป 
  3. สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)   จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนาบตัรประชาชน      จำนวน  1  ฉบับ  
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ  

 6. ใบรับรองแพทย ์      จำนวน  1  ฉบับ  
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู     จำนวน  1  ฉบับ  

  8. ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ  
 9. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................   จำนวน  …..  ฉบับ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงขา้พเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 
ลงช่ือ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

             (..........................................................) 
        ยื่นใบสมัครวันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมคัรแล้วเห็นว่า 
 หลักฐานครบ 
 หลักฐานไม่ครบ คือ........................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 

ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว 


