
 
 

ประกาศโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

 
 ดวยโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง ของพนักงานราชการ พุทธศักราช 2552  
ประกาศ ณ วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พุทธศักราช ๒๕54 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕54 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 511/๒๕๕9 
เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  สั่ง ณ วันที ่ ๒8  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9  จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหนง  กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน 
  กลุมงาน     บริหารทั่วไป 
  ชื่อตําแหนง  ครูผูสอน   

      กลุมวิชาเอกการศึกษาพิเศษ      3   ตําแหนง   
      กลุมวิชาเอกพลศึกษา     1   ตําแหนง   
      กลุมวิชาเอกกิจกรรมบําบัด    1   ตําแหนง   

  รายละเอียดการจางงานปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
    ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 
                  (๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่ํากวา  18  ป 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                  (๔)  ไมเปนผูที่มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีกํ่าหนดไวใน กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
        (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา    
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดี 
จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
         (8)  ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 

 ทั้งนี้  ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 
คุณสมบัต.ิ.. 

http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 ๑. เปนผูไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี กลุมวิชาเอกการศึกษาพิเศษ กลุมวิชาเอกพลศึกษา                    

และกลุมวิชาเอกกิจกรรมบําบัด 
 ๒. เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และแกไข เพ่ิมเติม 
 ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เปนปจจุบัน ไมหมดอายุ หรือมีการดําเนินการตอใบอนุญาตเรียบรอย 
 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรใหขอ  

และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่หองฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร ตั้งแตวันที ่12 - 18      
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ  

๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนดํา  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป 
                 (๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  เชน  ปริญญาบัตร  หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน  
หรือหนังสือรับรองของ สถานศึกษาที่มีขอความระบุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ”  
จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันทีป่ดรับสมัคร วันสุดทาย 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  
  (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
                       (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
     (๕)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ  
  (๖)  หนังสือรับรองการผานงาน (ถาม)ี  จํานวน ๑ ฉบับ  
  (๗)  ใบรบัรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน 
 

     ท้ังนี้  ใหนําหลักฐานฉบับจริงแสดงในวันรับสมัครและสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง
สําเนาถกูตองและลงชื่อกํากับไวดวย  

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดรับเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได 

 

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  สถานท่ีผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ  
 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ในภาค ก ภาค ข และภาค ค รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
 

6. เกณฑการตัดสิน... 
 



๖.  เกณฑการตัดสิน 
ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ก และภาค ข รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค   
ผูที่ถือวาผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ภาค รวมกันโดยเรียงคะแนน

สูงสุดไปหาต่ําสุด หากคะแนนรวมเทากัน  ใหพิจารณาจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
อยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหพิจารณาจากผูที่ไดคะแนนความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนเทากันอีกใหพิจารณาจากเลขประจําตัว
ผูสมัครท่ีนอยกวาอยูในลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได   

 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนแพรปญญานุกูล  จังหวัดแพร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน   

ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี  ณ  โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน 
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดเม่ือสรรหาและเลือกสรรครบกําหนดภายใน วันที่ 30 กันยายน 2560  นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันใหมแลวแตกรณ ี 
 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
        ใหผูผานการเลือกสรร มารายงานตัวและทําสัญญาจางกับโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร            
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เวลา  08.30 น. หากผูผานการเลือกสรรไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกลาว 
ถือวาสละสิทธ ิและจะเลือกลําดับถัดไปมารายงานตัวและทําสัญญาจางตอไป 
  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ   ลําดับที่  1 – 3 
  วิชาเอกพลศึกษา  ลําดับที ่ 1 
  วิชาเอกกิจกรรมบําบัด ลําดับที่ 1 

 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 
         (นายพูลศักดิ์  ตุละวิภาค) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 



 

เอกสารแนบทาย ประกาศโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 
ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

 

โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร กําหนดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตําแหนง รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ชื่อ ตําแหนง ลักษณะงาน) 
 กลุมงาน     บริหารทั่วไป 
 ชื่อตําแหนง   ครูผูสอน   

      กลุมวิชาเอกการศึกษาพิเศษ      3   ตําแหนง   
      กลุมวิชาเอกพลศึกษา     1   ตําแหนง   
      กลุมวิชาเอกกิจกรรมบําบัด    1   ตําแหนง   

 

ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัต ิ
 (๑)  การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (๒)  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 (๓)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 (๕)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 คาตอบแทน   ๑๘,๐๐๐  บาท/เดือน 
 สิทธิประโยชน   ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พุทธศกัราช 2547 
 ระยะเวลาการจาง   นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง  ถงึวันที่  ๓1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก 
ความรูความสามารถท่ัวไป 
     - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 
     - ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความ
เปนครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
     - ความรูทั่วไปเก่ียวกับการใหบริหารดานการศึกษาพิเศษ  

 
๕๐ 

 

 
ขอเขียน 

ภาค ข  
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
     - ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
     - ความรูความสามารถเก่ียวกับกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

50 ขอเขียน 

ภาค ค   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง จากประสบการณและประวัติสวนตัว              
แฟมสะสมงาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ                   
และเจตคติตอผูพิการ 

50 
สัมภาษณ/ 
แฟมผลงาน 

รวม 150  
 
 



รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
 โรงเรียนแพรปญญานุกูล  จังหวัดแพร  ระหวางวันที่  12 - 18  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9                                      
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ  
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
 โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 และทางเว็บไซต  
http://www.pyn.ac.th 
 

ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร  วันที่  25 – 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแตเวลา ๙.๐๐ น.  
เปนตนไป   
 

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร  
ภายในวันที ่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 และทางเว็บไซต  http://www.pyn.ac.th  
 

รายงานตัวและทําสัญญาจาง 
 ณ  หองฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร ในวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 
 

ตารางการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
ในวันที่  25 - 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 

 
วันที่ เวลา รายการ 

25 ตุลาคม 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาค ก 
๑๐.๑5 – ๑๑.๑5 น. ภาค ข 

26 ตุลาคม 2559 09.๐๐ น. เปนตนไป ภาค ค 
 



 
ประกาศโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพกิาร ประจําปงบประมาณ  2560 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ดวยโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 04007/ว2764  ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  เรื่อง แจงกรอบการจัดสรรงบประมาณ   
ป 2560 รายการคาตอบแทนจากบุคลากรปฏิบัติงานใหราชการนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่ง ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 
 

1.ชื่อตาํแหนง และ รายละเอียด 
1.1 ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 2  อัตรา   
1.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
   มีหนาที่  1. ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พิการและชวยเหลือตนเองไมได 
                           2. ประกบนักเรียนรวมในชั้นเรยีนขณะที่ครูทําการสอนในชั้นเรียน 
          และชวยควบคุมดแูลนักเรียนในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
                               3. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  1.3 คาจาง  9,000 บาท / เดือน 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัคร    
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

                  1) สัญชาติไทย 
                                2) มีอาย ุ18 ปขึ้นไป  
             3) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเปนบุคคลลมละลาย 
             4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
           5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  
  6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด   
 ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
                       ลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
                                8) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร หรือนักบวช  

 
 

/2.2 คุณสมบัต.ิ.. 



 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพกิาร 
    1. เพศชาย/เพศหญิง 
    2. เปนผูท่ีมีจิตสาธารณะ ใจดี รักงานบริการ มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น มีทัศนคติที่ดีตอเด็กพิการ 
  วุฒกิารศึกษา ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

                              ผูประสงคจะสมัครใหขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ฝายบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร ระหวางวันที่  12 - 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น.  
ไมเวนวันหยุดราชการ  

                    3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 

1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1  1.5 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน  
ไมเกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป   
    2) ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 1 เดือน  
    3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  
    4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาระเบียนผลการเรียนหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล อยางละ 1 ฉบับ 
                    ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

                    3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
                            ผูสมัครเขารับการสรรหาจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได 
 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา และสถานที่ในการสรรหา 
         โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาภายใน  
วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร และทางเว็บไซต http://www.pyn.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 



/5. วิธีการ... 

5.วิธีการสรรหา 
      โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร จะดําเนินการสรรหา ประเมินความเหมาะสมของบุคคล     
 ในวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ดังนี ้
 

 
 สถานที่ในการสรรหาจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา 

6.  เกณฑการตัดสิน 
      การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได ผูผานการสรรหาตองไดคะแนนรวม ไมนอย
กวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปหานอยตามเกณฑการตัดสิน  หากคะแนนยังเทากันอีกใหผูที่สมัคร
กอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา   
 

7. ประกาศขึ้นบญัชแีละรายชื่อผูผานการสรรหา 
              โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาไดภายใน 

วันที่  26  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร และทางเว็บไซต  
http://www.pyn.ac.th  โดยประกาศผลการสรรหาตามลําดับคะแนน ที่สอบไดจากมากไปหานอย บัญชีรายชื่อผูผาน
การสรรหาใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเม่ือครบกําหนดใน วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560 หรือนับแตประกาศ 
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

 8. การสั่งจางและจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหา 
 8.1 จะจัดทําสัญญาจางผูไดรับการสรรหา ในวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 ระยะเวลาการ

จาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2560 โดยใชประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาของ              
โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร เปนหนังสือเรียกตัว เพ่ือจัดจางจึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการสรรหาที่จะตอง 
ทราบประกาศการข้ึนบัญช ีสําหรับการเรียกตัวครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับท่ีขึ้นบัญชีไว 
 

 /8.2 กรณ.ี.. 
 

วัน เดือน ป เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 

09.00 น. 
เปนตนไป 

สอบสัมภาษณ  
- บุคลิกภาพ  
- ปฏิภาณไหวพริบ  
- ทัศนคติที่มีตอคนพิการ  
- ประสบการณในการทํางาน  
- วิสัยทัศนในการทํางาน  
- สุขนิสัยในการดําเนินชีวิต  
- สภาพภูมิหลัง  
- มนุษยสัมพันธ  
- ความรูความสามารถที่สังเกตได  
- กริยา มารยาท/ความมีสัมมาคารวะ  

 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม 
 

100 คะแนน 
 



8.2 กรณีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครจะไมพิจารณาจัดจาง  
หรือยกเลิกการจางโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

อนึ่ง ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จะไมปรับเปลี่ยนเปนพนักงานราชการ  
หรือขาราชการใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
     
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
                                                               
  
 

 
 

 
 

      (นายพูลศักดิ์  ตลุะวิภาค) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนแพรปญญานุกูล จังหวัดแพร 
...................................................................... 

 
วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2559   ประกาศรับสมัคร 
วันที่  12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  รับสมัคร (เวลา 08.30-16.30) ไมเวนวันหยุดราชการ 
วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2559   ประกาศผูมีคุณสมบัติ 
วันที ่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559   สอบสัมภาษณ 
วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2559   ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา 
วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   รายงานตัวทําสัญญาจาง 
 

 




