ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ
------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัครบุคคล
เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาตาง ๆ ในสังกัด
ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
เปนลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รบั สมัคร
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 9 อัตรา
ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์รบั สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
สําเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาได
ไมต่ํากวานี้ขึ้นไป และตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัคร
วันสุดทาย
พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครและไมอาจใหเขาคัดเลือกได ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความ
ในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และกรณีสมัครสอบไวแลว และไดบวช
เปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ
3. วัน เวลา สถานที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางวันที่ 8-14
ธันวาคม 2560 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ภาคเชาระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบาย
ระหวางเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไมเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
4. เอกสารที่ตอ งนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
(1 นิ้ว) ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาของบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(4) ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาโดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือแกไขวัน เดือน
ปเกิด (ถามี) หลักฐานการผานเกณฑทหาร พรอมสํานา จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่
รับสมัครดวยและใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ
(2)-(5) และผูสมัครตองแตงกายตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวผา
ดวยสีสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน สตรีสวมเสื้อ กระโปรงสุภาพ
(หามสวมกางเกง) สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ทาง website : www.skarea2.go.th
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6. วัน เวลา และสถานทีค่ ดั เลือก
จะทําการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 และสถานที่สอบจะแจง
ใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สําหรับตารางสอบกําหนดดังนี้
เวลา
วิชาสอบ
คะแนน
วันที่ 24 ธันวาคม 2560

09.00 น. – 10.00 น.

ภาค ก. สอบความรูความสามารถทั่วไป/
ภาษาไทย (สอบขอเขียน)

50

13.00 น. – เปนตนไป. ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

(สัมภาษณ)

50

รวม

100

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับ
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกซึ่งไดคะแนนรวมทั้งสองภาคสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวม
เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนในภาค ข (สัมภาษณ) สูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากไดคะแนน
ภาค ข เทากันอีก ใหจัดลําดับที่โดยการสุมแบบธรรมดา (จับฉลาก)
8. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อ
ผูไดรับคัดเลือก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตามลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได ตามเงื่อนไขเกณฑ
การตัดสินในขอ 7 ทาง website : www.skarea2.go.th
9. การจางและเงื่อนไขการสั่งจาง
9.1 อัตราคาจาง เดือนละ 9,000 บาท
9.2 ทําสัญญาจางเปนชวง ในปงบประมาณ ระยะเวลา 1 ปงบประมาณ ภายใตเงื่อนไข
ที่สํ า นักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กํา หนด และจะประเมินว า จะจ า งตอ
หรือไมเปนปๆ ไป ตามความจําเปน
9.3 ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง
9.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในกรณีระหวางปงบประมาณ
ของการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ
ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา
โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
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10. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการคัดเลือก
10.1 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1-9 ใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางในวันที่ 27
ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยสัญญาจางมีระยะเวลาการจางตามเงื่อนไขงบประมาณ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และไมผูกพันการจางกับงบประมาณตอไป
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศใหมารายงานตัว
จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ตามกําหนดเวลาที่ประกาศ หากพนเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 บัญชีผูไดรับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศ
ขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
10.5 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการไมมีขอผูกพันตอเนื่อง
ที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
10.6 ผลการคัดเลือกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายบรรลุ ดารา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(ทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
------------------------------

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชือ่ ตําแหนง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. หนาที่ขอบขายและความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
1. ทําหนาที่ในการดูแลเด็กพิการที่อยูในความรับผิดชอบ ในทักษะที่จําเปนพิเศษสําหรับ
เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ครูผูสอนไดจัดทําไว โดยฝกหรือกระตุนพัฒนาการ
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามคําแนะนําของครูผูสอน สงเสริมสุขภาพอนามัยแกเด็กพิการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสาธารณะและสังคม กิจกรรมดนตรีบําบัด
ศิลปะบําบัด เปนตน บันทึกผลการฝกหรือกระตุนพัฒนาการของเด็กพิการและรายงานผลการฝก
ใหโรงเรียนตนสังกัด
2. การเตรียมความพรอม และการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามพัฒนาการเด็ก
4. ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับเด็กพิการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
6. ติดตอประสานงานใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติดานอื่นๆ ตามที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย
-----------------------------

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
--------------------

ภาค ก. ความรูความสามารถทัว่ ไป/ภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบ
ความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ดังนี้
1. ความสามารถทางดานการคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
2. ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ
สถานการณ
3. ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทั้งนี้
รวมถึงการสรุปความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค
4. การใชภาษา
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) คะแนน 50 คะแนน
ประกอบดวย
(1) คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับผูปฏิบัติหนาที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(10 คะแนน)
(2) บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
(3) ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)
(4) ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)
---------------------------------

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560)

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ป

1. ประกาศรับสมัคร

1-7 ธ.ค. 2560

2.

รับสมัคร

8-14 ธ.ค. 2560

3.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

19 ธ.ค. 2560

4.

คัดเลือก ภาค ก. ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป/ ภาษาไทย

24 ธ.ค. 2560

5.

คัดเลือก ภาค ข. ประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ)

24 ธ.ค. 2560

6.

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

26 ธ.ค. 2560

7.

รายงานตัว ทําสัญญาจาง

27 ธ.ค. 2560

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดอัตราคาจางตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการวาง
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ที่
โรงเรียน
อําเภอ
หมายเหตุ
1 บานหนองผักแวน
ตาพระยา
2 บานกุดเวียน
ตาพระยา
3 บานโคกไพล
ตาพระยา
4 บานมะกอก
ตาพระยา
5 บานซับใหญ
วัฒนานคร
6 บานหนองตะเคียนบอน
วัฒนานคร
7 บานพราว
วัฒนานคร
8 บานสี่แยก
วัฒนานคร
9 บานหนองแวง
วัฒนานคร

