
ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
----------------------------------------

ดวยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อําเภอสบปราบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทํา
หนาท่ีครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราวผูปฏิบัติงานตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ

ขอบขายภารกิจละหนาท่ี
1.1 ปฏิบัติงานในตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการ
1.2 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีโรงเรียนมอบหมาย

อัตราคาจาง อัตราจาง 9,000 บาท / เดือน
ลักษณะการจาง โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560
ระยะเวลาการจาง 1 เดือน ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 – วันท่ี 29  กุมภาพันธ  2563

2.  คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคคลกรการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
2.2 เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป
2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี

3.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
3.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ตั้งแตวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ)

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  1.5 X 1 นิ้ว

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน  1  ฉบับ
(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ยังไมหมดอายุ) จํานวน  1  ฉบับ
(4)  สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร จํานวน  1  ฉบับ
(5)  หลักฐานอ่ืน  ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน

พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน)



หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาวาถูกตองและ
ลงชื่อกํากับไวดวย

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. โดยการสอบขอเขียน ตามขอบขายภารกิจและหนาท่ี ความรูท่ัวไปความสามารถทาง

ภาษาไทย ความสารถในภาวะงาน ความสามารถในการคิด และความรูทางคอมพิวเตอร คะแนนเต็ม 50
คะแนน

2. โดยการสอบปฏิบัติงาน/สอบสัมภาษณ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ตามขอบขายภารกิจและหนาท่ี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

6. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ ตามตารางคัดเลือก ดังนี้

สถานท่ีจะแจงใหทราบพรอมกับการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

7. เกณฑการตัดสิน ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของ คะแนน
เต็มโดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผูไดรับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหานอย กรณีท่ีไดคะแนนเทากันใหผู
คะแนนสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากไดคะแนนเทากันอีกใหผูสมัครกอนอยูในลําดับท่ีดีกวา

8. การประกาศผลการคัดเลือกการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จะประกาศการคัดเลือก ภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2563 ณ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการจัดจาง ตามจํานวนตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครโดยจะข้ึน
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกไวไมเกิน 2 ปนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือมีการ
คัดเลือกในตําแหนงเดียวกันใหม หรือเมือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน ละจะยกเลิกการข้ึนบัญชีเปนการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอ
นี้

1) ผูนั้นขาดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก
2) ผูนั้นไมมารายงานตัวปฏิบัติหนาท่ีกําหนด
3) ผูนั้นไดรับการจัดจางแลว
4) ผูนั้นขอสละสิทธิ์
5) ผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดเวลาท่ีไดรับการจางได

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ
วันท่ี 16
กุมภาพันธ
2563

09.00 – 10.30 น.

13.00 น. เปนตนไป

ความรูความสามารถตามขอบขายภารกิจ
และหนาท่ี (50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (50
คะแนน)

สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ
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9.  การจัดจาง
ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการจัดจางตามรับดับท่ีของบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเทากับจํานวน

ตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จะไมปรับเปลี่ยนเปนลูกจางประจํา
พนักงานราชการ หรือขาราชการ ใด ๆ ท้ังสิ้น

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไมพิจารณาจัดจาง หรือ
ยกเลิกคําสั่งหรือสัญญาจางแลวแตกรณี จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได

ประกาศ   ณ   วันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(นายเจนวิทย  เลิศหิรัญปริยกร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ใบสมัครลูกจางชั่วคราว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

1. ประวัติสวนตัว
1. ชื่อ.............................................................................................ชื่อสกุล............................................................................
เกิดวันท่ี......................................เดือน..................................................พ.ศ. ...............................ปจจุบันอายุ...................ป
1.2. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี...............ตําบล.................................อําเภอ...................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย ...........................................โทรศัพท........................................................

2. ประวัติการศึกษา
2.1. จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี............................................จากโรงเรียน....................................................................................
อําเภอ................................................................................จังหวัด........................................................................................
2.2   ระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตาง ๆ คือ

1………………………………………….จากสถาบันการศึกษา.........................................................เมื่อป พ.ศ.................
2………………………………………….จากสถาบันการศึกษา.........................................................เมื่อป พ.ศ..................
3………………………………………….จากสถาบันการศึกษา.........................................................เมื่อป พ.ศ.................

3. ประสบการณการทํางาน(ถามีระบ)ุ
3.1.........................................................................................................................................................................
3.2.........................................................................................................................................................................
3.3........................................................................................................................................................................

4. ความรูความสามารถพิเศษ (ถามีระบุ)
4.1........................................................................................................................................................................
4.2........................................................................................................................................................................
4.3.........................................................................................................................................................................

5. โรงเรียนขอสงวนไว ซ่ึงสิทธิ และผลการพิจารณาถือวาเปนขอยุติจะฟองรองหรือกลาวหามิได

ลงชื่อ..............................................................ผูสมัครสอบ
(.........................................................)

ผูสมัคร


