
 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป�นพนกังานราชการ   

ตําแหน"งครูผู%สอน วิชาเอกสังคมศึกษา  
....................................................... 

  ด�วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ประสงค�จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงานราชการ ตําแหน'ง จํานวน ๑ อัตรา  อาศัยอํานาจตามคําส่ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป$นพนักงานราชการ ตําแหน'งครูผู�สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน"งและรายละเอียดการจ%างงาน  ช่ือตําแหน'ง ครูผู�สอน ปฏิบัติงานการ

สอนในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  
วิชาเอกสังคมศึกษา  

ขอบข"ายงานท่ีจะใช%ปฏิบัติ 
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส'งเสริมการเรียนรู�ของ     
     ผู�เรียนด�วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 

         (๒) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะ 
  ที่พึงประสงค� 

         (๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
         (๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช'วยเหลือผู�เรียน 
         (๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย 

อัตราว"าง  ครูผู�สอน  จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนเมืองปานวิทยา  วิชาเอกสังคมศึกษา                               

ค"าตอบแทน  เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต'อเดือน 

สิทธิประโยชน0  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด�วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจ%าง ตั้งแต'วันที่ทําสัญญาจ�าง ทั้งนี้ไม'เกินกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ สพฐ. 

กําหนด 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งของผู%มีสิทธิสมัครเข%ารับ
การเลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป เป$นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปตามข�อ ๖ แห'งระเบียบกระทรวงการคลังว'าด�วย

ลูกจ�างประจําของส'วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  ดังต'อไปนี้ 
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(๑)  มีสัญชาตไิทย 
(๒)  มีอายุไม'ตํ่ากว'า  ๑๘  ปGบริบูรณ� 
(๓)  เป$นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง

เป$นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔)  ไม'เป$นผู�ดํารงตําแหน'งกํานัน สารวัตรกํานัน ผู�ใหญ'บ�าน ผู�ช'วยผู�ใหญ'บ�าน  

และแพทย�ประจําตําบล 
(๕)  ไม'เป$นผู�ดํารงตําแหน'งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่

ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม'เป$นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม'สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ

หรือจิตฟJKนเฟLอนไม'สมประกอบ  หรือเป$นโรคตามที่กําหนดไว�ในกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการ           
พลเรือน 

(๗)  ไม'เป$นผู�อยู'ในระหว'างถูกส่ังให�พักราชการ  หรือถูกให�ออกจากราชการไว�
ก'อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว'าด�วยลูกจ�างประจําของส'วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๘)  ไม'เป$นผู�เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว�นแต'เป$นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙)  ไม'เป$นผู� เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล'ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจหรือหน'วยงานอื่นของรัฐ 

(๑๐)  ไม'เป$นบุคคลล�มละลาย 
(๑๑)  ไม'เป$นผู�กระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
(๑๒)  ถ�าเป$นชายต�องผ'านการคัดเลือกทหารแล�ว 
(๑๓)  ไม'เป$นพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

หมายเหตุ   ผู�ผ'านการเลือกสรรในวันทําสัญญาจ�างจะต�องไม' เป$นข�าราชการ                   

หรือลูกจ�างของส'วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน'วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ�างของราชการส'วนท�องถิ่น 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน"ง 
(๑ )   มี วุฒิการ ศึกษาไม' ตํ่ ากว' าปริญญาตรีทางการ ศึกษาหรือที่  ก .ค . ( เดิม )                        

หรือ  ก .ค .ศ .  รับรองว' า เป$นวุฒิ สํ าห รับ ตําแหน' งข� าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
กลุ'มวิชาเอกสังคมศึกษา และจะต�องมีความรู�พื้นฐานทางด�านวิชาชีพครู 

(๒)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธ ิ
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๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีที่รับสมัคร 

รับสมัครระหว"างวันท่ี ๑๐-๑๖  มีนาคม ๒๕๕๘ เว%นวันหยุดราชการ              

ผู�ประสงค�  จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ที่ห�องธุรการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา                     
อําเภอเมืองปาน    จังหวัดลําปาง  

๓.๒  หลักฐานท่ีต%องยื่นพร%อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ'ายหน�าตรง  ไม'สวมหมวกและไม'สวมแว'นตาดํา   ขนาด ๑ นิ้ว 
      โดยถ'ายไว�ไม'เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปOดรับสมัคร) จํานวน  ๒  รูป 
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว'าเป$นผู�มี    
      คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน'งที่สมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๔)  สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทย�ตัวจริง ซึ่งออกให�ไม'เกิน ๑ เดือนและแสดงว'าไม'เป$นโรค 
      ที่ต�องห�ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) พร�อมสําเนา  

จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๕)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช'น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล    
      (ถ�ามี)      จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๖)  สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ�สอน (ถ�ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๗)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหนังสือรับรองสิทธิ   

จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๘)  สําเนาใบสําคัญทางทหาร  คือ  สด.๙  หรือ  สด.๔๓  (เฉพาะผู�ชาย)  

จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๙)  แฟSมสะสมงานประสบการณ�การทํางาน (ถ�ามี) จํานวน  -  ชุด 

ทั้งนี้ ให�ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือช่ือกํากับไว�ในเอกสารหลักฐานที่ถ'าย
สําเนาทุกฉบับ 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู�สมัครเข�ารับการคัดสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว'า

เป$นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�อง
กรอกรายละเอียดต'าง ๆ ในใบสมัครพร�อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม'ว'าด�วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม'ตรงตามวุฒิของตําแหน'ง             
ที่สมัคร อันมีผลทําให�ผู�สมัครไม'มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล'าวให�ถือว'าเป$นการรับสมัครและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป$นโมฆะสําหรับผู�นั้น จะเรียกร�องสิทธใิด ๆ ไม'ได� 
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๔.  ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการสรรหา 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๗  มีนาคม 

๒๕๕๘ ณ ปSายประชาสัมพันธ�อาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน                   
จังหวัดลําปาง และ http://www.secondary35.go.th   http://www.mpws.ac.th/                 

๕.  วันดําเนินการสรรหา 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต'เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป$นต�นไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

๖.  วิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะดําเนินการคัดเลือกโดยการแต'งตั้งคณะกรรมการ           

สอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ� พิจารณาประเมินประวัติ ประสบการณ�การทํางาน หรือแฟSมสะสมงานและ
ประเมินสมรรถนะ 

วันเวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ 
วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. 
เวลา  ๑๑.๐๕ – ๑๑.๕๕ น. 
 
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 
 

 
๑.วิชาสังคมศึกษา 
๒.ความรู�ความสามารถทั่วไปและ               
วิชาชีพครู 
สอบสัมภาษณ� 

 
๑๐๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
 

 
สอบข�อเขียน 
 
 
 
 

 

๗.  สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
 

๘.  เกฑณ0การตัดสิน 
    ผู�เข�ารับการคัดเลือก จะต�องผ'านเกณฑ�แต'ละวิชาไม'ตํ่ากว'าร�อยละ ๕๐ และคะแนน

รวมต�องไม'ตํ่ากว'าร�อยละ ๖๐ (ไม'รวมคะแนนสัมภาษณ�) การเรียงลําดับจะใช�คะแนนสอบและคะแนน
สัมภาษณ�รวมกันโดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุด หากคะแนนเท'ากันให�ผู�ที่ได�คะแนนวิชาสังคมศึกษา 
มากกว'าเป$นผู�อยู'ในลําดับที่สูงกว'า หากคะแนนเท'ากันอีก ให�ผู�ที่ได�คะแนนความรู�ความสามารถทั่วไปและ
วิชาชีพครู มากกว'าอยู'ในลําดับที่สูงกว'าหากคะแนนเท'ากันอีกให�ผู�ที่ได�คะแนนสัมภาษณ�มากกว'าเป$น
ลําดับมี่สูงกว'า ถ�ายังคะแนนเท'ากันอีก ให�ผู�ที่ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบก'อนเป$นผู�อยู'ในลําดับที่สูงกว'า  
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๙.  การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี 
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายช่ือผู�ได�รับการเลือกสรร ภายในวันที่  ๒๐

มีนาคม  ๒๕๕๘ ณ ปSายประชาสัมพันธ�อาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน                   
จังหวัดลําปาง http://www.secondary35.go.th   http://www.mpws.ac.th/ โดยเรียงลําดับจากผู�ที่ได�รับ
การสรรหาตามเกณฑ�การตัดสินขึ้นบัญชีผู�ได�รับการสรรหาไว� ๑ ปG นับแต'วันประกาศขึ้นบัญชีผู�ได�รับการ
เลือกสรร 

๑๐.  การจัดทําสัญญาจ%าง 
จะทํ า สัญญาจ� าง เป$ น ไปตามลํา ดับที่ ตามประกาศผลการ เลือกสรรของ              

โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู�ได�รับการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจัดจ�างเป$นพนักงานราชการ                 
ในโรงเรียนตามตําแหน'งว'าง เริ่มตั้งแต'วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๘ 

๑๑.  การยกเลิกบัญชีผู%ได%รับการเลือกสรร 
๑๐.๑  ไม'ไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ�างตามวัน เวลา ที่กําหนด 
๑๐.๒  ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจ�าง 
๑๐.๓  ตรวจสอบพบภายหลังว'าขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
         ตําแหน'งครู 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
  
 
             ( นายดํารงค�   ตุลาสืบ ) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 
 

 
 
 
 



กําหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
เพื่อแต"งต้ังให%ดํารงตําแหน"งครูผู%สอน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕ 
 

………………………………….. 
 

ประกาศรับสมัคร      วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
รับสมัคร       วันที่  ๑๐-๑๖  มีนาคม ๒๕๕๘ 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือก   วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ดําเนินการเลือกสรรภายใน     วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ประกาศผลการเลือกสรรภายใน     วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ทําสัญญาจ�าง       วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


