
 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองปานวทิยา 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่งครูผู้สอน 

....................................................... 

  ด้วยโรงเรยีนเมอืงปานวทิยา อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนั้น             

อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ             

พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560             

เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานต าแหน่ง ครูผูส้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน  ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติงานการ

สอนในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  

จ านวน ๑  อัตรา  ดังนี ้  

๑.  ครูผูส้อนวิชาเอกภาษาอังกฤษ        จ านวน     ๑   อัตรา 

ขอบข่ายงานที่จะใช้ปฏิบัติ 

                           (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรยีนรู้ของ     

       ผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

         (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะ 

                                 ที่พึงประสงค์ 

         (๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 

         (๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 

         (๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย 

อัตราว่าง           ครูผูส้อน  จ านวน ๑ อัตรา โรงเรียนเมอืงปานวิทยา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ                   

ค่าตอบแทน  3 เดือนแรก ให้เดือนละ ๗,๘๐๐  บาท    

    เมื่อผ่านการประเมินให้เดอืนละ ๘,๔๐๐ บาท และประกันสังคม 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแตว่ันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 

-๒- 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

     คุณสมบัติท่ัวไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แหง่ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  ดังตอ่ไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ ์

(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

และแพทย์ประจ าต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

(๖)  ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ           

พลเรอืน 

(๗)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา่ด้วยลูกจา้งประจ าของสว่นราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๙)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(๑๐)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๑)  ไม่เป็นผู้กระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ 

(๑๒)  ถ้าเป็นชายต้องผา่นการคัดเลือกทหารแล้ว 

(๑๓)  ไม่เป็นพระภกิษุ  สามเณร  นักพรต  หรอืนักบวช 

(๑๔)  ต้องเป็นผูม้ีจิตอาสา 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ                   

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน

หรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



 

-๓- 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(๑)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือที่ ก.ค.(เดิม) หรือ             

ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นวุฒิส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอก                

ภาษาอังกฤษ และจะต้องมีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นวิชาชีพครู 

(๒)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร 

ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ผู้ประสงค์             

จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ าเภอเมืองปาน    

จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า                 

      ขนาด ๑ นิว้ โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

           จ านวน  ๑  รูป 

(๒)  ส าเนาแสดงผลการศกึษาและระเบียนแสดงผลการเรียน 

      ที่แสดงว่าเป็นผู้มคีุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  

       จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๕)  ใบรับรองแพทย์ตัวจรงิ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน 

      และแสดงวา่ไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ.  

      ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) พร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๕)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  

      ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล   (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๖)  ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์สอน (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๗)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๘)  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  คอื  สด.๙  หรอื  สด.๔๓   

      (เฉพาะผูช้าย)      จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๙)  แฟ้มสะสมงานประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารหลักฐาน              

ที่ถ่ายส าเนาทุกฉบับ 



-๔- 

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

        ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 

และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนใน

กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของ

ต าแหน่งที่สมัคร อันมผีลท าใหผู้ส้มัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับ

สมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนีเ้ป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓              

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารส านักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง ทาง

เว็บไซต์ http://www.mpws.ac.th  และ เพจเฟสบุ๊ค “รอบรั้วเมืองปานวิทยา” 

๕.  วันด าเนินการสอบคัดเลือก 

ด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

๖.  วิธีการคัดเลือก 

โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะด าเนินการคัดเลือกโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ           

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ พิจารณาประเมินประวัติ ประเมินสมรรถนะ ประสบการณ์การท างาน  

และแฟ้มสะสมงาน 

๗.  การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี 

โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๔

กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารส านักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ าเภอเมืองปาน                   

จังหวัดล าปาง ทางเว็บไซต์ http://www.mpws.ac.th  และ เพจเฟสบุ๊ค “รอบรั้วเมืองปานวิทยา”           

โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

นับแต่วันประกาศขึน้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้าง 

จะท าสัญญาจ้างเป็นไปตามล าดับที่ตามประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕  

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจัดจ้างเป็น

ลูกจา้งช่ัวคราวในโรงเรียนที่มตี าแหน่งว่างตามวิชาเอก 

 

 

 



-๕- 

๙.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

๙.๑  ไม่ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

๙.๒  ขอสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจา้ง 

๙.๓  มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกและขึน้บัญชีครัง้ใหมใ่นวิชาเอกเดียวกันกับ 

       ประกาศครั้งนี้ 

๙.๔  ตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

       ต าแหนง่ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

 

             ( นายวัชรินทร์     จันทิมา ) 

      ผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

 

 

 

 



 

ก าหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต  ๓๕ 

 

………………………………….. 

 

ประกาศรับสมัคร     วันที่  ๑-๕   กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

รับสมัคร      วันที่  ๖-๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายใน วันที่  ๑๑     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ด าเนนิการสอบคัดเลือกภายใน    วันที่  ๑๓     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายใน   วันที่  ๑๔     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

รายงานตัวท าสัญญาจ้าง    วันที่  ๑๕     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


