ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
----------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับ
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 รับสมัครเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 ขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
1.2.1 เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มีความยากลาบากในการดูแลตัวเอง หรือออทิสติกและช่วยเหลือครูในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนตามคาแนะนา ดูแลของครูประจาการ
1.2.2 อาจได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือครูในการสอน สอนซ่อมเสริม ผลิตสื่อ
ช่วยเหลือครูในการควบคุมชั้นเรียน (เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม) ปฏิบัติการฟื้นฟูเด็กภายใต้คาแนะนา
ดูแลของครูผู้สอนหรือนักวิชาชีพเฉพาะ
1.2.3 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน (เก้าพันบาทถ้วน) หักเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทน
1.4 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
/(5) ไม่เป็น...

-2(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กฎ ก.ค.ศ.กาหนด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(2) มีความสามารถด้านการดูแลเด็กพิเศษ เด็กพิการ และมีความสามารถด้านอื่น
ที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม 2561 เวลา
08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
4.2 สาเนาวุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.8 เอกสารหลักฐานสาหรับการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
/5. เงื่อนไข...

-35. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และทางเว็บไซต์ http://www.sea12.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยการประเมินภาค ก ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
และการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสัมภาษณ์ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
8. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 30
มกราคม 2561 ตามกาหนดการในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
30 มกราคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

การคัดเลือก
คะแนนเต็ม
ประเมินความรู้ความสามารถ/
คะแนน 50 คะแนน
ประสบการณ์
30 มกราคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คะแนน 50 คะแนน
(สัมภาษณ์)
สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนน
จากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และทางเว็บไซต์ http://www.sea12.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
/11. การรายงาน...

-411. การรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะดาเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทา
สัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
12. การสั่งจ้าง
12.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ ตามลาดับที่ได้รับคัดเลือก และรับอัตราค่าตอบเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
12.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
12.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ
หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือเลิก
จ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 15

มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

รายละเอียดประกอบการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่
1

3

4

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
คุณวุฒิการศึกษา
1. สูงกว่าปริญญาโท
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี และ ป.บัณฑิต
4. ระดับปริญญาตรี
5. ต่่ากว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการท่างานที่เกี่ยวข้องกับต่าแหน่งที่
รับสมัคร
1. ระยะเวลา 7 ปีขึ้นไป
2. ระยะเวลา 5 - 6 ปี
3. ระยะเวลา 3 - 4 ปี
4. ระยะเวลา 1 - 2 ปี
5. ไม่มีประสบการณ์
สถานทีเ่ คยปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่รับสมัคร
1. เคยปฏิบัติงานหรือก่าลังปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่สมัคร
2. ปฏิบัติงานในจังหวัดของเขตพื้นที่ที่รับสมัคร
3. ปฏิบัติงานนอกจังหวัดของเขตพื้นที่ที่
รับสมัคร
4. ปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับสมัคร
ภูมิล่าเนา
1. ภูมิล่าเนาอยู่ในเขตอ่าเภอโรงเรียนที่สมัคร
2. ภูมิล่าเนาอยูใ่ นเขตจังหวัดโรงเรียนที่สมัคร
3. ภูมิล่าเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร
4. ภูมิล่าเนาอยูน่ อกเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับสมัคร

ค่าคะแนน
(10 คะแนน)
10
9
8
7
6
(10 คะแนน)
10
9
8
7
6
(15 คะแนน)
15

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่ระบุตามค่าสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมกัน
(เศษ 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี)
พิจารณาจากค่าสั่งหรือสัญญาจ้าง
ฉบับปัจจุบัน

12
9
6
(15 คะแนน)
15
12
9
6

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ใน
ภูมิล่าเนานั้น ได้แก่ สถานที่เกิด
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

