ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
---------------------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดําเนินการจัดจางลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ04009/ว ๖๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 254๙ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องการมอบ
อํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
1. ตําแหนงและขอบขายงานที่คัดเลือก
1.1 ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
โรงเรียนสาครพิทยาคม จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
1.3 อัตราคาจางตอเดือน 9,000 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) เปนผูมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได
(2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่หกหรือเทียบเทา ขึ้นไป
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในวันที่ ๒๑ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ไมเวน
วันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(2) วุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครฉบับจริงและสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน
พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน)
(6) เอกสารขอเขียนแนวคิด วิธีการแนวทางการสอนใหการดูแล ชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียนพิการเรียนรวม จํานวนไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 ( พอยด 16 Angsana New) จํานวน 3 ชุด
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และทางเว็บไซต http://www.secondary5.go.th/
5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะทําการคัดเลือกโดย
๕.๑ ประเมินความรูความสามารถจากขอเขียน แนวคิด วิธีการแนวทางการสอนใหการดูแล
ชวยเหลือและพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม จํานวนไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 ( พอยด 16 Angsana New)
(50 คะแนน)
๕.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ 50 คะแนน) โดยประเมินจาก
๕.2.1 ประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
๕.2.2 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
๕.2.3 ความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
๕.2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
๕.2.5 เจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓0 น. เปนตนไป
สําหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมของแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖0 โดยจะเรียงลําดับ
ที่จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่คัดเลือกได
คะแนนความรูความสามารถเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากไดคะแนนความรูความสามารถเทากันอีกใหผูที่ได
คะแนนความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง มากกวาเปน ผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับ
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ตําแหน งเท ากั นอี ก ใหผู ที่ได เลขประจํ าตัวสอบกอนเปน ผูที่อยูลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และทางเว็บไซน http://www.secondary5.go.th/
๙. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๙.1 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
๙.2 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
๙.3 ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
๙.4 บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 2 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
๙.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอนเปนอัน
ยกเลิก
1๐. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปนหนังสือเรียกตัว จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการ
คัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่
ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพทตามที่ระบุขอมูลไวในใบสมัคร
ทั้งนี้ ในวันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันในการเปนลูกจางหนวยงานใด ๆ ซึ่งผูที่ไมไป
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการทําสัญญาจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไป และจะเรียกรองสิทธิใดใน
ภายหลังมิได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว ตําแหนงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษ เขต ๕
เลขประจําตัวสอบ..............................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ.......................อายุ...................ป..................เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา...................................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา ...............................................................................เมื่อวันที่................เดือน..............................พ.ศ...............
4. ความรูค วามสามารถพิเศษ.........................................................................................................................................................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................ออกให ณ อําเภอ.....................จังหวัด.....................
6. ปจจุบันอยูบานเลขที่.........................หมูที่...........ตําบล....................................อําเภอ............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.......................................โทร...................................................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หมาย
 หยา
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................................ออกใหเมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..............
หมดอายุ เมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ....................(ถามี)
๙. อาชีพปจจุบันอาชีพปจจุบัน  ลูกจางหนวยงานรัฐบาล/เอกชน  อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาตอ
...................................................................................................................................................................................................
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้
สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือก
แลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.........................................................ผูสมัครสอบ
(....................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจาหนาทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัครแลวเห็นวา
มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

