ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ตําแหน"งครูผู%สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
.......................................................
ดวยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ประสงคจะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป$นพนักงานราชการ ตําแหน5งครูผูสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตําแหน"งและรายละเอียดการจ%างงาน ชื่อตําแหน5ง ครูผูสอน ปฏิบัติงานการ
สอนในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ขอบข"ายงานที่จะใช%ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส5งเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเป$นสําคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช5วยเหลือผูเรียน
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
อัตราว"าง
ครูผูสอน จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนเมืองปานวิทยา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ค"าตอบแทน
เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต5อเดือน
สิทธิประโยชน1
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว5าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ%าง ตั้งแต5วันที่ทําสัญญาจาง ทั้งนีไ้ ม5เกินกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ สพฐ.
กําหนด
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งของผู%มีสิทธิสมัครเข%ารับ
การเลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป เป$นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แห5งระเบียบกระทรวงการคลังว5าดวย
ลูกจางประจําของส5วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต5อไปนี้

-๒(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม5ต่ํากว5า ๑๘ ปHบริบูรณ
(๓) เป$นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป$นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม5เป$นผูดํารงตําแหน5งกํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญ5บาน ผูช5วยผูใหญ5บาน
และแพทยประจําตําบล
(๕) ไม5เป$นผูดํารงตําแหน5งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม5เป$นผูมีกายทุพพลภาพจนไม5สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟKLนเฟMอนไม5สมประกอบ หรือเป$นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว5าดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน
(๗) ไม5เป$นผูอยู5ในระหว5างถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกใหออกจากราชการไว
ก5อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว5าดวยลูกจางประจําของส5วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม5เป$นผูเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต5เป$นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม5 เ ป$ น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก ปลดออก หรื อ ไล5 อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน5วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม5เป$นบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไม5เป$นผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
(๑๒) ถาเป$นชายตองผ5านการคัดเลือกทหารแลว
(๑๓) ไม5เป$นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผู ผ5 า นการเลื อ กสรรในวั น ทํ า สั ญ ญาจางจะตองไม5 เ ป$ น ขาราชการ
หรือลูกจางของส5วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน5วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการส5วนทองถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน"ง
(๑) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม5 ต่ํ า กว5 า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ที่ ก.ค.(เดิ ม )
หรื อ ก.ค.ศ. รั บ รองว5 า เป$ น วุ ฒิ สํ า หรั บ ตํ า แหน5 ง ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กลุ5มวิชาเอกภาษาอังกฤษ และจะตองมีความรูพื้นฐานทางดานวิชาชีพครู
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ

-๓๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ท่รี ับสมัคร
รับสมัครระหว"างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เว%นวันหยุดราชการ
ผู ประสงค จะสมั ค รขอและยื่ น ใบสมั ค รดวยตนเองไดที่ ห องธุ ร การ โรงเรี ย นเมื อ งปานวิ ท ยา
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๓.๒ หลักฐานที่ต%องยื่นพร%อมใบสมัคร
(๑) รูปถ5ายหนาตรง ไม5สวมหมวกและไม5สวมแว5นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
โดยถ5ายไวไม5เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปPดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว5าเป$นผูมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน5งที่สมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยตัวจริง ซึ่งออกใหไม5เกิน ๑ เดือนและแสดงว5าไม5เป$นโรค
ที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช5น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาหนังสือรับรองประสบการณสอน (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหนังสือรับรองสิทธิ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) สําเนาใบสําคัญทางทหาร คือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะผูชาย)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๙) แฟTมสะสมงานประสบการณการทํางาน (ถามี)
จํานวน - ชุด
ทั้งนี้ ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารหลักฐานที่ถ5าย
สําเนาทุกฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว5า
เป$นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดต5าง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอั นเกิด จากผู สมั ค รไม5ว5าดวยเหตุ ใ ด ๆ หรือ วุ ฒิก ารศึก ษาไม5ตรงตามวุ ฒิข องตํ าแหน5ง
ที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไม5มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล5าวใหถือว5าเป$นการรับสมัครและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป$นโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไม5ได

-๔๔. ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๘
ณ ปT า ยประชาสั ม พั น ธอาคารสํ า นั ก งาน โรงเรี ย นเมื อ งปานวิ ท ยา อํ า เภอเมื อ งปาน
จังหวัดลําปาง และ http://www.secondary35.go.th http://www.mpws.ac.th/
๕. วันดําเนินการสรรหา
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต5เวลา ๐๙.๐๐
น. เป$นตนไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๖. วิธีการคัดเลือก
โรงเรี ย นเมื อ งปานวิ ท ยาจะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กโดยการแต5 ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พิจารณาประเมินประวัติ ประสบการณการทํางาน หรือแฟTมสะสมงานและ
ประเมินสมรรถนะ
วันเวลา
วิชา
คะแนน
หมายเหตุ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑.วิชาภาษาอังกฤษ
๑๐๐ สอบขอเขียน
เวลา ๑๑.๐๕ – ๑๑.๕๕ น.
๒.ความรูความสามารถทั่วไปและ
๕๐
วิชาชีพครู
เวลา ๑๓.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ
๕๐

๗. สถานที่สอบ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๘. เกณฑ1การตัดสิน
ผูเขารับการคัดเลือก จะตองผ5านเกณฑแต5ละวิชาไม5ต่ํากว5ารอยละ ๕๐ และคะแนน
รวมตองไม5 ต่ํ า กว5 า รอยละ ๖๐ การเรี ย งลํ า ดั บ จะใชคะแนนสอบและคะแนนสั ม ภาษณรวมกั น โดย
เรียงลําดับจากคะแนนสูงสุด หากคะแนนเท5ากันใหผูที่ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว5าเป$นผูอยู5ใน
ลําดับที่สูงกว5า หากคะแนนเท5ากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนความรูความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู มากกว5า
อยู5ในลําดับที่สูงกว5าหากคะแนนเท5ากันอีกใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณมากกว5าเป$นลําดับมี่สูงกว5า ถายัง
คะแนนเท5ากันอีก ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบก5อนเป$นผูอยูใ5 นลําดับที่สูงกว5า

-๕๙. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ ณ ปTายประชาสัมพันธอาคารสํานั กงาน โรงเรีย นเมืองปานวิทยา อํ าเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง http://www.secondary35.go.th http://www.mpws.ac.th/ โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดรับ
การสรรหาตามเกณฑการตัดสินขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาไว ๑ ปH นับแต5วันประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการ
เลือกสรร
๑๐. การจัดทําสัญญาจ%าง
จะทํ า สั ญ ญาจางเป$ น ไปตามลํ า ดั บ ที่ ต ามประกาศผลการเลื อ กสรรของ
โรงเรี ย นเมื อ งปานวิ ท ยา โดยผู ไดรั บ การเลื อ กสรรจะตองทํ า สั ญ ญาจั ด จางเป$ น พนั ก งานราชการ
ในโรงเรี ย นตามตํ า แหน5 ง ว5 า ง ทั้ ง นี้ จ ะตองรอการอนุ มั ติ จั ด สรรจากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๕
๑๑. การยกเลิกบัญชีผู%ได%รับการเลือกสรร
๑๐.๑ ไม5ไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตามวัน เวลา ที่กําหนด
๑๐.๒ ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจาง
๑๐.๓ ตรวจสอบพบภายหลังว5าขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน5งครู
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายดํารงค ตุลาสืบ )
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

กําหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เพื่อแต"งตั้งให%ดํารงตําแหน"งครูผู%สอน โรงเรียนเมืองปานวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
…………………………………..
ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
ดําเนินการเลือกสรรภายใน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศผลการเลือกสรรภายใน
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ทําสัญญาจาง
ทั้งนี้จะตองรอการอนุมัติจัดสรรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕

