
      
 
     

 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม 

---------------------------------------- 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  จะดําเนินการจัดจางลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนมาก ท่ี ศธ04009/ว ๖๒๔  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน  254๙  และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ๕๑๒/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙   เรื่องการมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว  
 1.  ตําแหนงและขอบขายงานท่ีคัดเลือก 
  1.1  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม             
โรงเรียนสาครพิทยาคม   จํานวน  1  อัตรา 

1.2  ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานในตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและ 

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
  1.3   อัตราคาจางตอเดือน 9,000   บาท  

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังตอไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
   (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ             
หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะ 
กระทําความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  
 รัฐวิสาหกิจ  หรอืหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      (1) เปนผูมีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได 
          (2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ีหกหรือเทียบเทา  ข้ึนไป 
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 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได
ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ในวันท่ี  ๒๑ – ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ ไมเวน
วันหยุดราชการ  
  3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลว            
ไมเกิน 6 เดือน   จํานวน 3 รปู (นับถึงวันปดรับสมัคร)  

(2) วุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครฉบับจริงและสําเนา    
จํานวน  1  ฉบับ 
   (3)  บัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
   (4)  สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
   (5)  หลักฐานอ่ืน  ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน  
พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบบั  (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 
   (6) เอกสารขอเขียนแนวคิด วิธีการแนวทางการสอนใหการดูแล ชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียนพิการเรยีนรวม จํานวนไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 ( พอยด 16  Angsana New) จํานวน  3  ชุด 

 4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และทางเว็บไซต http://www.secondary5.go.th/ 

 5.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 และสถานท่ีคัดเลือก 
จะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี  ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓0 น. เปนตนไป  

สําหรับสถานท่ีในการสอบคัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  

  ๗. เกณฑการตัดสิน 
      ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมของแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖0 โดยจะเรียงลําดับ
ท่ีจากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีท่ีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีคัดเลือกได
คะแนนความรูความสามารถเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากไดคะแนนความรูความสามารถเทากันอีกใหผูท่ีได
คะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับ

http://www.secondary5.go.th/
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ตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผูผานการคัดคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายในวันท่ี   ๓  มีนาคม ๒๕๖๓        
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และทางเว็บไซน  http://www.secondary5.go.th/ 
  ๙.  การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก 
         บัญชผีูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
      ๙.1 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ท่ีกําหนด 
      ๙.2 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง 
      ๙.3 ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง  
      ๙.4 บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 2 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก 
      ๙.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอนเปนอัน
ยกเลิก 

  1๐.  การเรยีกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง 
      การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและข้ึน
บัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปนหนังสือเรียกตัว จึงเปนหนาท่ีของผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับท่ี
ข้ึนบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพทตามท่ีระบุขอมูลไวในใบสมัคร  
ท้ังนี้ ในวันท่ีจัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันในการเปนลูกจางหนวยงานใด ๆ    ซ่ึงผูท่ีไมไป
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการทําสัญญาจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับท่ีถัดไปเพ่ือทําสัญญาจางตอไป และจะเรียกรองสิทธิใดใน
ภายหลังมิได 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๒  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓               
                                
                
                                                                                   

                                                                    (นายธวัช  แซฮํ่า) 
                             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   

 
 
 

 

 
 

 
 

http://www.secondary5.go.th/


4 
 

 
 
 
 

 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว  ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษษ เขต ๕ 

 

เลขประจําตัวสอบ.............................. 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................. 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน...........................................พ.ศ.......................อายุ...................ป..................เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา...................................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา ...............................................................................เมื่อวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ............... 
4. ความรูความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................................... 
5. บัตรประจาํตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................ออกให ณ อําเภอ.....................จังหวัด..................... 
6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี...........ตําบล....................................อําเภอ............................จังหวัด........................ 
    รหัสไปรษณีย.......................................โทร................................................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี..................................................ออกใหเมื่อวันท่ี....................เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ....................(ถามี) 
๙. อาชีพปจจุบันอาชีพปจจุบัน    ลูกจางหนวยงานรัฐบาล/เอกชน    อาชีพอ่ืนหรือกําลังศึกษาตอ  
     ...................................................................................................................................................................................................    
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวดังน้ี 

  สําเนาใบปรญิญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

  สําเนาบัตรประชาชน   

  สําเนาทะเบียนบาน  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถามี)  

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคดัเลือก
แลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.........................................................ผูสมัครสอบ 

               (....................................................) 
        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 

ลงช่ือ..............................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

    (.........................................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 

มีคุณสมบัตคิรบถวนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงช่ือ............................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 

 
 

 

 

 


