
 
ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าท างานต าแหน่งครูอัตราจ้างเอกนาฎศิลป์ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

***************************** 
 ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 1  ต าแหน่ง  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งงานที่รับสมัคร       
๑.๑ ครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์     จ านวน  ๑  อัตรา   
 - อัตราเงินเดือน  8,500  บาท  (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)**กรณีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
 - อัตราเงินเดือน  8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)**กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 - ระยะเวลาการจ้าง  พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566  

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 ต าแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์  

2.1.1 กรอบการปฏิบัติงาน 

- มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
- เป็นครูที่ปรึกษา 
- ช่วยเหลืองานระบบดูแลและประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆของ

ทางโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.1.2 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะ  
- มีสัญชาติไทย 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกนาฏศิลป์ 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่แสดงการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ของราชการ 

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

- หากมีประสบการณ์เป็นครูสอนภาษาไทยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 



 
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 
2 รูป 

3.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
3.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
3.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ

สภาออกให้ปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่นใบส าคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
         

ทัง้นี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 

4. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
 4.๑ วธิีการคัดเลือก 
  4.1.1  ข้อสอบ (70 คะแนน) 
   - ความรู้ความสามารถทั่วไป (35 คะแนน) 
   - ความถนัดเฉพาะต าแหน่ง   (35 คะแนน) 
  4.1.2  ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (30 คะแนน) 
   - การสอบสัมภาษณ์  (30 คะแนน) 
 

 4.๒ เกณฑก์ารคัดเลือก 
4.2.1  การด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  (4.1.1) และการด าเนินการคัดเลือกโดยความ

เหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4.1.2)ต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

4.2.2 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
4.2.3 โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล และการประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่

สิ้นสุด 
 
5. วัน เวลา ประกาศ และสถานที่รับสมัคร 

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  ในระหว่างวันที่  14 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (086-1861402) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
 



   
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/ 
 

7. วันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

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

 - ความรู้ความสามารถทั่วไป (35 คะแนน) 
          - ความถนัดเฉพาะต าแหน่ง   (35 คะแนน) 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 2. ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานใน   
     สถานศึกษา (30 คะแนน) 
          - การสอบสัมภาษณ์  (30 คะแนน) 
         

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

6. ประกาศผลการคัดเลือก   
วันที่  24  พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

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

 

7. การรายงานตัว การท าสัญญา 
วันทื่ 25  พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องบุคคล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา เวลา 09.30 น.   
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                      ลงชื่อ  
( นายธีรชัย  เสมานุสรณ์) 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ลงวันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
ประกาศรับสมัคร   วันที่  14   พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
รับสมัคร     วันที่  14-21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565   
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์   วันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ด าเนินการคัดเลือก   วันที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
เริ่มปฏิบัติหน้าที่    ตามสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ  
( นายธีรชัย  เสมานุสรณ์) 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง…………………………………….. 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 

1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………..……………นามสกุล……………………….………………………. 
          สัญชาติ………………..เชื้อชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่โลหติ……………………………….. 

2.  เกิดวันที…่………เดือน…………….พ.ศ…………..อายุถึงวันสมัคร………..ปี……………เดือน………...วัน 
3.  เกิดที่ต าบล…………………อ าเภอ………………………………จังหวัด……………………………………………………. 
4.  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน……..…………………………………………………………..…………………….……… 

         ออก  ณ  ส านักงาน..………………………………เมื่อวันท่ี…….……เดือน…………………พ.ศ…….……………… 
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี………………..ถนน…………………………ต าบล………………………………………………………. 

        อ าเภอ…………………………..…จังหวัด…………………………………….โทรศัพท…์…………………………………… 
6.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก………………………….…..……………………………………………………… 

       ได้รับวุฒิการศึกษา…………………………………………..……………………………………………………………………… 
        ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทจาก………………………….…………………………………………………………… 
        ได้รับวุฒิการศึกษา……………………………………..………………………………………………………………………….. 
        มีความรู้ความสามารถพิเศษ  คอื…………………..………………………………………………………………………. 

7.  ครั้งสุดท้ายท างานต าแหน่ง .......................................... สถานท่ีท างาน............................................... 
         ตั้งแต่เดือน ..................... พ.ศ. ......................... ถึงเดือน ........................ พ.ศ. ................                     
         รวมระยะเวลาประสบการณ์การท างาน..............   วัน ................ เดือน............   ปี   
       
โดยได้น าหลักฐานมายื่นประกอบในการสมคัร ดังนี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    จ านวน…………ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน…………ฉบับ 

ส าเนาใบประกาศนียบตัรแสดงวุฒิการศึกษา /   
หนังสือรับรองการจบหลักสูตร / ส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน…………ฉบับ  
ใบรับรองแพทย ์      จ านวน…………ฉบับ 
หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)    จ านวน…………ฉบับ 
หลักฐานการเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี    จ านวน…………ฉบับ 
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)     จ านวน…………ฉบับ 

 ขอรับรองว่า ข้อความและหลักฐานในการสมัคร เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ         ผู้สมคัร 
             (……………………….………………….) 
 

          ยื่นใบสมัครวันท่ี…………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

      ลงช่ือ         ผู้รับสมัคร 
              (………………………………………….) 

 

 
 

ติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว 


