
 
ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว 
------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖   มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อาศัยความตามค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/
๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) 
  ๑.๒  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  7,500  บาท  

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
   ๒.๑.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามท่ีก าหนดไว้ใน  ก.ค.ศ. 
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 
การเมือง 
   ๒.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท า
ความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 



  
   ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   เป็นผู้ท่ีได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ท่ี 
ก.ค.ศ. หรือ  ก.ค. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และจะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา 

๓. เง่ือนไขการจ้าง 
  ๓.๑  อัตราจ้างเดือนละ 7,500 บาท 
  ๓.2  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ัง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.3  มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละปีการศึกษา   
  3.4 สัญญาจ้างจะส้ินสุดลงเมื่อผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาส้ินสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ระหว่างวนัท่ี  18-23 ตุลาคม  ๒๕๕9  ในเวลาราชการ  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์  054-463058 หรือส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน ทาง e-mail 
pypw23@gmail.com 
  ๔.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                       ๔.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว  
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๒  รูป 
                       ๔.๒.๒   หนังสือแสดงผลการเรียน  เช่น  ประกาศนียบัตร  หนังสือรับรอง
วุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัครพร้อมส าเนา
ภาพถ่าย  ๑  ฉบับ  
                         ๔.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง 
   ๔.๒.๔ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมหลักฐานฉบับจริง 
                       ๔.๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง 
                      ๔.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
                         ๔.๒.๗  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  พร้อม
ภาพถ่าย  จ านวน  ๑  ฉบับ  ( ถ้ามี ) 
  ท้ังนี้  ผู้สมัครจะต้องเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับ ในเอกสารที่ส าเนาเพื่อ
ประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารท่ีแนบไม่มีค ารับรอง
ส าเนาถูกต้อง  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณารับสมัคร  หรือไม่รับสมัคร  
โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ในภายหลัง 

๔.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 



  
  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีรับสมัคร อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป โดย การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ การสาธิตการสอน ประมาณ 8-10 นาที  
 6.  เกณฑ์การตัดสิน    

คัดเลือกผู้ท่ีได้คะแนนรวมท้ังสองสมรรถนะสูงอันดับ 1 ก่อน หากผู้ได้คะแนนรวมอันดับท่ี 1 สละ
สิทธิ์ จะคัดเลือกผู้ได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 2 แทน  

7.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ 
http://www.pypw.ac.th/ppw/homepage หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 054-463058 
8.   การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามท่ีโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ก าหนด
และจะได้รับค่าจ้างตามท่ีระบุ โดยจะส่ังจ้างต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๕9  เป็นต้นไป 
   
 

ประกาศ  ณ วันท่ี   1๘  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕9 
 
                                                                   

                นายเสน่ห์  ไชยลังกา  
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pypw.ac.th/ppw/homepage%20หรือ


  
 
 

ใบสมัครสอบครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
ประวัติส่วนตัว 
๑. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)..............................................ช่ือสกุล................................................... 
เกิดวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.................ปี...............เดือน 
สัญชาติ......................เช้ือชาติ................................ศาสนา............................................................ 
๒. ภูมิล าเนา   บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.....................ถนน...........................ต าบล......................อ าเภอ
.......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................ 
เบอร์โทรศัพท ์(มือถือ)......................................เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)................................................... 
๓.ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี.....................ถนน.......................ต าบล..............................อ าเภอ
.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).........................................เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)................................................ 
E-mail………………………………………...................................................................................................….. 
๔.  สถานภาพ   (   )  โสด      (   )   สมรส       (    )   หย่าร้าง 
ช่ือคู่สมรส..............................................................................................อาชีพ................................. 
อายุ...................ปี     สัญชาติ.......................เช้ือชาติ.............................ศาสนา............................... 
มีบุตร................คน   เป็นชาย...........................คน เป็นหญิง........................คน 
๕. ช่ือ – สกุล  บิดา...............................................................................อาชีพ.................................. 
อายุ...................ปี     สัญชาติ.......................เช้ือชาติ..................................ศาสนา.......................... 
๖.  ช่ือ – สกุล  มารดา...........................................................................อาชีพ................................. 
อายุ...................ปี     สัญชาติ.......................เช้ือชาติ..................................ศาสนา.......................... 
๗.  จบการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................. 
สาขา....................................................................วฒุิการศึกษา...................................................... 
เกรดเฉล่ีย...................................... 
๘.ความรู้ความสามารถพิเศษคือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 ประสบการณ์ในการท างาน    
๑. สถานท่ีท างาน................................................................................เมื่อปี พ.ศ.............................  เป็นเวลา
............ปี...............เดือน   ต าแหน่ง....................................................................................     งานหลัก
.........................................................งานพิเศษ................................................................... 
เหตุท่ีออก.............................................................................ค่าจ้าง................................................. 
๒.  สถานท่ีท างาน...............................................................................เมื่อปี พ.ศ............................. 
เป็นเวลา............ปี...............เดือน ต าแหน่ง.....................................................................................งานหลัก
.........................................................งานพิเศษ.................................................................. 
เหตุท่ีออก.............................................................................ค่าจ้าง................................................ 
 
 

เลขที่สมัคร..............................  
ติดรูป 



  
กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้คือ..........................................................................................  
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร......................................................ท่ีอยู่...................................................... 
...................................................................................โทรศัพท์....................................................... 
วิชาสอนท่ีถนัด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
๑............................................................................................... 
๒............................................................................................... 
๓............................................................................................... 
กิจกรรม / กีฬาท่ีถนัด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
๑............................................................................................... 
๒............................................................................................... 
๓............................................................................................... 
 
ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือต้องค าพิพากษาหรือไม่  เคย            ไม่เคย 
ถ้าเคยอธิบาย.................................................................................................................................. 
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่            เคย        ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุช่ือโรค..................................................................................................................... 
ท่านมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม ่    เคย        ไม่เคย 
ถ้ามีโปรดระบุช่ือโรค........................................................................................................................ 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร (โปรดท าเครื่องหมาย     ) 
(       ) ๑.  รูปถ่าย ๑ x ๑.๕ นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
(       ) ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(       ) ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
(       ) ๔.  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน 
(       ) ๕.  ใบรับรองแพทย์ 
(       )  ๖.  ใบประกอบวิชาชีพครู 
(       ) ๗.  อื่น ๆ  (ระบุ).................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากโรงเรียน
พะเยาประสาธน์วิทย์ รับข้าพเจ้าท างานแล้ว พบว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่น ามาแสดง หรือ
รายละเอียดท่ีให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางโรงเรียนสามารถขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างและเรียกร้องความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดให้กับทางราชการได้ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้สมัคร 
            (........................................................................) 
       .........../.................../................ 
  
 
 
 
 
 
 



  
ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร 
ผู้สมัครมีคุณสมบัติ         (      )  มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร   
   (      )  ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร 
 
                ลงช่ือ....................................................... ประธานกรรมการ 
                    (นายสมพงศ์  สิทธิยุโณ) 
                ลงช่ือ........................................................ รองประธานกรรมการ 
                      (นางรติรัตน์  ธิราช) 
                ลงช่ือ...................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                   (นางนาฎสุคนธ์ กาตาสาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


