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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

----------------------------------- 
 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน จ านวน 1 อัตรา 

ฉะนั้น อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๖๕ / ๒๕๔๙ เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ข้อ ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ต าบลนาปรัง อ าเภอปง   จังหวัดพะเยา จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ครูพิเศษสอน  ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ        จ านวน 1 อัตรา 
       อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  8,340 บาท/เดือน และมีค่าครองชีพ 
       ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อ
สัญญาจ้างต่อไป 
 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 

  (1) ครูพิเศษสอน  ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ      เอกสารหมายเลข 1 
   

2.2 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๒.2.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒.2  เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐ ปีบริบูรณ์  ณ  วันที่ประกาศรับสมัคร 
๒.2.๓  ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟ่ือง

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

2.2.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

   2.2.5 ไม่เป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดความผิดอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 

 
/2.2.6 ไม่เป็น… 
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2.2.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

   2.2.7  ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ยินดีปฏิบัติงานตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา 

   2.2.8 ในวันที่ท าสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

 
 

 ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
      ๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า    จ านวน  3 รูป  
 และถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน    ขนาด 1  นิ้ว      
      ๓.๒  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  จ านวน 1 ฉบับ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จากสถานพยาบาลของรัฐ 
      ๓.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)     จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)      จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๓.๕  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)     จ านวน ๑ ฉบับ 
และหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา   (พร้อมฉบับจริง)   

     ๓.๖  ส าเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี)     จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓.๗  หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)      จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓.๘  ส าเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบ สด.๙ (ถ้ามี)    จ านวน ๑ ฉบับ 

      ๓.๙  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จ านวน ๑ ฉบับ 
     3.10 ส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 
 

     ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้นและไม่มี
สิทธิ์ได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร
ตามข้อ ๓.๓ – ๓.10 
 

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อม

หลักฐานด้วยตนเองท่ี งานบุคลากร ห้องงานบคุลากร ตึกวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖3  ถึง     
วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖3  (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑2.0๐ น.        
และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.0๐ น. ถึง  เวลา ๑6.๓๐ น. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  50  บาท และค่าสมัคร
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

/5. การประกาศ… 
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5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและก าหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และก าหนดวันสอบ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง โดยปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ
สอบคัดเลือกไว้ ณ บอร์ดวิทยาลัยฯ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ http://www.pongtechno.ac.th ให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจสอบรายชื่อและวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเอง 
 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ก าหนด ดังนี้ 
   

วัน เดือน ปี วิชาท่ีสอบ คะแนน 
วันที่ 22 กรกฎาคม2563  
เริ่มเวลา 09.00-10.00น. 
 

๑. สอบทฤษฎี  
    1.1 ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านวิชาชีพครู  
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2560 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 

    - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 

 
50 คะแนน 

 
 
 
 

เริ่มเวลา 10.00-12.00น. 
 

    1.2 ทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง    
       -  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้
ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก     
ที่ประกาศสมัคร 

50 คะแนน 

เริ่มเวลา 13.00น.  
เป็นต้นไป 
 

2. สอบภาคปฏิบัติและสอบสมัภาษณ์    
    - ทดสอบการสอน 
    - ประเมินผูเ้ข้าสอบ จากประวตัิส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน 
   -  เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสม
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรมและการท างานเป็นทีม 

๑๐๐ คะแนน 
 

 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  บัญชีรายชื่อในต าแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับ
ต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า และผู้ที่สอบคัดเลือกต้องได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ในแต่ละด้านของการสอบทฤษฎี การสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60        
ทั้งนี้วิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการเรียงล าดับ
ตามคะแนนที่ได้ 

/8. ระเบียบ... 
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 8. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
  8.1  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การเขียนให้พร้อม 
  8.2  ผู้เข้าสอบวิชาใดช้ากว่าก าหนดเวลา 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
  8.3  ผู้เข้าสอบขาดสอบในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทุกรายวิชา 
เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าสั่ง หรือค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด 
  8.4  ผู้เข้าสอบทุจริตการสอบในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จะไม่พิจารณาการสอบในครั้งนี้ 
  8.5  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  8.6  ผู้เข้าสอบต้องไม่กระท าการใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น 

 

 9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกสอบ 
   วิทยาลัยฯ จะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ วิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก      
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยจะปิดประกาศ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย ฯ 
www.pongtechno.ac.th  
 
 

  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง และต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๘๒  ในวันและเวลาราชการ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                   (นายสิทธิพร  คลังแสง) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
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 ๕  

(เอกสารหมายเลข 1) 
 

ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน  ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ     จ านวน ๑ อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  - มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มวิชา/ทางภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)  
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา) 

- หากมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน
เป็นหลักฐาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5.ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6.ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


