
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป�นลูกจ างชั่วคราวตําแหน&งพี่เล้ียงเด็กพิการ 

....................................................... 
  ด�วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ประสงค�จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป#นลูกจ�างช่ัวคราวตําแหน(งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อทดแทนอัตราว(างของโรงเรียนและ
เพื่อให�การดําเนินการเป#นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว.๒๘๑๘  ลงวันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือก                     
โดยมีรายละเอียดดังต(อไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน&งและรายละเอียดการจ างงาน  ช่ือตําแหน(ง ลูกจ�างช่ัวคราวตําแหน(ง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๑  อัตรา  ค(าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐   บาท 

๒.  คุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัคร 
          (๑)  มีสัญชาตไิทย 

(๒)  มีอายุไม(ตํ่ากว(า  ๑๘  ปBบริบูรณ� 
(๓)  เป#นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�

ทรงเป#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 หรือ

เจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม(เป#นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม(สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ

หรือจิตฟIJนเฟKอนไม(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 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง 
(๑) มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(๒) เป#นผู�มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ 

 

๓.  ขอบข&ายภารกิจและหน าท่ีการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังต&อไปน้ี 
 ๓.๑  ปฏิบัติงานในตําแหน�งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ให�การดูแล ช�วยเหลือนักเรียนพิการ  

และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  ๓.๒  งานอื่นๆที่ผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.  การรับสมัคร 

๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีที่รับสมัคร  
ผู�ที่ประสงค�ที่จะสมัครให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ที่ห�องธุรการ โรงเรียน                

เมืองปานวิทยา อํา เภอเมืองปาน  จังหวัด ลําปาง  ระหว( างวันที่  ๒-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗                  
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 

๔.๒  หลักฐานท่ีต องยื่นพร อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ(ายหน�าตรง  ไม(สวมหมวกและไม(สวมแว(นตาดํา   ขนาด  ๑    นิ้ว 
      โดยถ(ายไว�ไม(เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปRดรับสมัคร) 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 เดือน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๖)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช(น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล    
      (ถ�ามี)      จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๗)  สําเนาใบสําคัญทางทหาร  คือ  สด.๙  หรือ  สด.๔๓  (เฉพาะผู�ชาย)  

จํานวน  ๑  ฉบับ 
ทั้งนี้ ให�ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือช่ือกํากับไว�ในเอกสารหลักฐาน              

ที่ถ(ายสําเนาทุกฉบับ 
 



๔.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู�สมัครเข�ารับการคัดสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว(าเป#นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต�องกรอกรายละเอียดต(าง ๆ ในใบสมัครพร�อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม(ว(าด�วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม(ตรงตามวุฒิของ
ตําแหน(งที่สมัคร อันมีผลทําให�ผู�สมัครไม(มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล(าวให�ถือว(าเป#นการรับ
สมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป#นโมฆะสําหรับผู�นั้น จะเรียกร�องสิทธใิด ๆ ไม(ได� 

๕.  ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศราย ช่ือ ผู�มีสิทธิ์ เข� า รับการคัด เลือก                   

ภายในวันที่ ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๕๗  ณ ปVายประชาสัมพันธ�อาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  และ http://www.mpws.ac.th 

๖.  วันดําเนินการสรรหา 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต(เวลา 

๐๙.๐๐ น. เป#นต�นไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะดําเนินการคัดเลือกโดยการแต(งตั้งคณะกรรมการ           

สอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ� พิจารณาประเมินประวัติ ประสบการณ�การทํางาน หรือแฟVมสะสมงาน
ตามรายละเอียดแบนท�ายประกาศนี้ 

วันเวลา วิชา คะแนน หมายเหตุ 
วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 
เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น. 
 
 

ภาค ก 
๑.ความรู�ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ปฏิบัติ 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(งงาน 
(สอบสัมภาษณ�) 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
 
 

 
สอบข�อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ� 

 

 
๘.  สถานท่ีสอบ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
 
 



๙.  เกฑณ?การตัดสิน 
    ผู�เข�ารับการคัดเลือก จะต�องได�รับการประเมินครบทุกด�านและได�คะแนนประเมิน

ทุกด�านรวมกัน ไม(ตํ่ากว(าร�อยละ 
คะแนนเท(ากันให�ผู�ที่ได�คะแนนวิชาความรู�ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ลําดับที่สูงกว(า หากคะแนนเท(ากันอีก ให�ผู�ที่ได�คะแนน
อยู(ในลําดับที่สูงกว(า ถ�ายังคะแนนเท(ากันอีก ก็ให�ผู�ที่ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบก(อนเป#นผู�อยู(ใน
ลําดับที่ที่สูงกว(า  

๑๐.การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะปร

ธันวาคม   ๒๕๕๗  ณ ปV ายประชา สัมพั นธ�อ าคาร สํา นักงาน 
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  และ 
โดยเรียงลําดับจากผู�ที่ได�รับการสรรหาตามเกณฑ�การตัดสินขึ้นบัญชี
นับแต(วันประกาศขึ้นบัญชีผู�ได�รับการ

๑๑.  การจัดทําสัญญาจ าง
จะทํ า สัญญาจ�าง เป#นไปตามลําดับที่ ตามประกาศผลการ

โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู�ได�รับการ
การศึกษามัธยมศึกษากําหนด   

๑๒.  การยกเลิกบัญชีผู ได รับการเลือกสรร
๙.๑  ไม(ไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ�
๙.๒  ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจ�าง

 
  ประกาศ  ณ  วันที่
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 

ผู�เข�ารับการคัดเลือก จะต�องได�รับการประเมินครบทุกด�านและได�คะแนนประเมิน
ทุกด�านรวมกัน ไม(ตํ่ากว(าร�อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับผู�ที่ได�คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน�อย หาก

วิชาความรู�ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
ลําดับที่สูงกว(า หากคะแนนเท(ากันอีก ให�ผู�ที่ได�คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(งงาน
อยู(ในลําดับที่สูงกว(า ถ�ายังคะแนนเท(ากันอีก ก็ให�ผู�ที่ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบก(อนเป#นผู�อยู(ใน

การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี 
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือก

ปV ายประชา สัมพั นธ�อ าคาร สํา นักงาน โรง เรี ยน เมื องปานวิ ทยา
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  และ http://www.secondary35.go.th   http://www
โดยเรียงลําดับจากผู�ที่ได�รับการสรรหาตามเกณฑ�การตัดสินขึ้นบัญชี ผู�ได�รับการสรรหาไว� 
นับแต(วันประกาศขึ้นบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือก 

การจัดทําสัญญาจ าง 
จะทํ า สัญญาจ�าง เป#นไปตามลําดับที่ ตามประกาศผลการ

โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องทําสัญญาจัดจ�างตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
 

การยกเลิกบัญชีผู ได รับการเลือกสรร 
ไม(ไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ�างตามวัน เวลา ที่กําหนด
ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจ�าง 

ณ  วันที่  ๑  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       

         ( นายดํารงค�   ตุลาสืบ ) 
  ผู�อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

ผู�เข�ารับการคัดเลือก จะต�องได�รับการประเมินครบทุกด�านและได�คะแนนประเมิน
โดยเรียงลําดับผู�ที่ได�คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน�อย หาก

 มากกว(าเป#นผู�อยู(ใน
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(งงาน มากกว(า

อยู(ในลําดับที่สูงกว(า ถ�ายังคะแนนเท(ากันอีก ก็ให�ผู�ที่ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบก(อนเป#นผู�อยู(ใน

คัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒  
โ รง เรี ยน เมื องปานวิ ทยา                  

http://www.mpws.ac.th/                
ผู�ได�รับการสรรหาไว� ๑ ปB                

จะทํ า สัญญาจ�าง เป#นไปตามลําดับที่ ตามประกาศผลการคัด เลือกของ              
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่

างตามวัน เวลา ที่กําหนด 

ผู�อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 



กําหนดการคัดเลือกเป�นลูกจ างชั่วคราวตําแหน&งพี่เล้ียงเด็กพิการ 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕ 
 

………………………………….. 
ประกาศรับสมัคร     วันที่ ๑        ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
รับสมัคร      วันที่  ๒-๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือก  วันที่    ๑๐    ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ดําเนินการเลือกสรร     วันที่    ๑๑    ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ประกาศผลการเลือกสรร    วันที่    ๑๒    ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


