ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน
.......................................................
ด้วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประสงค์ จะรั บ สมัค รบุค คลทั่ ว ไปเพื่อ จ้า งเป็ นลูก จ้า งชั่ว คราว ปฏิบั ติงานต าแหน่ง ครู ผู้สอน ดั งนั้ น
อาศัยอานาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบีย บบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร
พ.ศ. 2546 และแก้ ไ ขเพิ่มเติม ค าสั่ งส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตาแหน่ง ครูผสู้ อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติงานการ
สอนในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ครูผสู้ อนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายงานที่จะใช้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
อัตราว่าง
ครูผสู้ อน จานวน ๑ อัตรา โรงเรียนเมืองปานวิทยา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
3 เดือนแรก ให้เดือนละ ๗,๘๐๐ บาท
เมื่อผ่านการประเมินให้เดือนละ ๘,๔๐๐ บาท และประกันสังคม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และแพทย์ประจาตาบล
(๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๒) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
(๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๑๔) ต้องเป็นผูม้ ีจิตอาสา
หมายเหตุ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กในวั น ท าสั ญ ญาจ้ า งจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-๓คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ที่ ก.ค.(เดิ ม ) หรื อ
ก.ค.ศ. รั บ รองว่า เป็ น วุ ฒิ ส าหรั บ ต าแหน่ งข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา กลุ่ ม วิช าเอก
ภาษาอังกฤษ และจะต้องมีความรูพ้ ืน้ ฐานทางด้านวิชาชีพครู
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ท่รี ับสมัคร
ประกาศรั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ผู้ ป ระสงค์
จะสมัค รขอและยื่ นใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ที่ห้ องธุ รการ โรงเรีย นเมืองปานวิท ยา อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑ นิว้ โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จานวน ๑ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มคี ุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์สอน (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
(๗) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ฉบับ
(๘) สาเนาใบสาคัญทางทหาร คือ สด.๙ หรือ สด.๔๓
(เฉพาะผูช้ าย)
จานวน ๑ ฉบับ
(๙) แฟ้มสะสมงานประสบการณ์การทางาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ผู้ส มัครรับ รองส าเนาถู ก ต้องและลงลายมือชื่อกากั บ ไว้ใ นเอกสารหลัก ฐาน
ที่ถ่ายสาเนาทุกฉบับ

-๔๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใ ด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับ
สมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนีเ้ ป็นโมฆะสาหรับผูน้ ั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ทาง
เว็บไซต์ http://www.mpws.ac.th และ เพจเฟสบุ๊ค “รอบรั้วเมืองปานวิทยา”
๕. วันดาเนินการสอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
๖. วิธีการคัดเลือก
โรงเรี ย นเมื องปานวิ ท ยาจะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ พิจารณาประเมินประวัติ ประเมินสมรรถนะ ประสบการณ์การทางาน
และแฟ้มสะสมงาน
๗. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง ทางเว็บไซต์ http://www.mpws.ac.th
และ เพจเฟสบุ๊ค “รอบรั้วเมืองปานวิทยา”
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาไว้ไม่เกิน ๑ ปี
นับแต่วันประกาศขึน้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๘. การจัดทาสัญญาจ้าง
จะท าสั ญ ญาจ้ า งเป็ นไปตามล าดั บ ที่ต ามประกาศผลการคั ดเลือ ก ในวั น ที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนที่มตี าแหน่งว่างตามวิชาเอก

-๕๙. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๙.๑ ไม่ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่กาหนด
๙.๒ ขอสละสิทธิ์ในการทาสัญญาจ้าง
๙.๓ มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกและขึน้ บัญชีครัง้ ใหม่ในวิชาเอกเดียวกันกับ
ประกาศครั้งนี้
๙.๔ ตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายวัชรินทร์ จันทิมา )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

กาหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเมืองปานวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
…………………………………..
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายใน
ดาเนินการสอบคัดเลือกภายใน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายใน
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

