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 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

(ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 
------------------------- 

 

 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536  และ (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2539 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ   
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

 1. ตําแหน่งทีร่ับสมัคร และอัตราคา่ตอบแทน 
  1.1 ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จํานวน  5 อัตรา   
  1.2 ค่าตอบแทน  ให้ได้รับค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน  ลักษณะการจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 วุฒิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
  2.2 สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย 
  2.3 อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  2.5 ไม่เป็นผู้ไรค้วามสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ   
    2.6 เป็นผูม้ีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่นการรับสมัคร 
   (1) ผู้ทีม่ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ระหว่างวันที่  10 - 16 ธันวาคม 2562  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผูส้มัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม 

  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน 1 รูป) 
   (2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมคัร โดย
จะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสดุท้าย  ฉบับจริงพร้อม
สําเนา จํานวน 1 ชุด 



2 
 
   ในกรณีไมส่ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุรายละเอียดที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึง่จะต้องอยู่ภายในกําหนด
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้ 
   (3)  บัตรประจาํตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (4) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส  (ถา้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
 ทั้งน้ี เอกสารทกุรายการ ให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ด้วย 
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง) 

  3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พรอ้มทั้งย่ืน
หลักฐานในการสมคัรให้ถกูต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศกึษา 
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผูส้มัครสอบไมม่สีิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
และหรือทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
 

 5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน ดังน้ี 
  5.1 ความรู ้(10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
   - ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   - ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  5.2 ความสามารถ (10 คะแนน) สัมภาษณเ์พ่ือพิจารณาความสามารถทีจ่ะทํางานในหน้าที่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ 
  5.3 ประสบการณ์ (10 คะแนน)  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบ
คุณงามความดี การดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.4 บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล    
ทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   - ความประพฤติและอุปนิสัย 
   - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 



3 
 
  5.5 ทศันคติ  (10 คะแนน) สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์
(ความต้องการ แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทาํงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และ
คุณธรรมแนวความคิดและความเช่ือมั่นที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 

 7. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  
ในวันที ่19 ธันวาคม 2562  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป   
 

 8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชรีายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1  การประกาศรายช่ือ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลอืกสรรได้ ภายใน วันที่  23 ธันวาคม 2562  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th   โดยการประกาศเรียงลําดับจากผู้ที่
ได้รับคะแนนสงูสุดลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้มัครก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
  8.2  การขึ้นบัญชี 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
และบญัชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1)  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   2)  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   3)  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   4)  บัญชีผูผ้่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   5)  มีการประกาศข้ึนบัญชีผูผ้่านการสรรหาในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหมแ่ล้ว 
 

 9.  การจัดทําสัญญาจ้าง 
  9.1 จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ครั้งแรก  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562    
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 09.30 น. โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2563  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 ลักษณะการจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยใช้รายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือ
เรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง  ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้อง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี  สําหรับการเรียกตัวในคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทาง
จดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  และจะต่อสัญญาจ้างอีก  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
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~1 b{j'Wm'a'\J'a~blJ'W~~ m'a'\JlN~~l'W b~ eJ~l'Wfll'a'\J'a~blJ'Wt:-J~ fll'a'\JlJ~~l'Wbb~l ~~~~'Vh~'1l'1l1~1~~ e:J b,jeJ~ 

9 .3 fI';lru~ml~ ~e:J'U'ltl'Ul1btJ'We.J'lJl~ f1tu~:W'\J~(9\ 1~j'vir11V1'W~l'W'\J'J~ mP1~'U~iJm ~~hli'tj~l'atul" , 
~~~1~ VI~mJfIb~flm'a~l~ hwllinb~eJ'Wl'll1\91 I ~~~'W 

eJ~~ 5(9\'al~1~~fI~1~.rrlf1'al1'alm~eJ'W ~lbbVl1.h~b~CJ~ b~n~m'a btJ'Wm'a~l~1~CJllie-JfI~'W 
" " 

~'U'\J'a~:Wltu1'WtJ~e:J1'\J bb~~llinieJ~flVr'W~~~t111'\J;;lm'am'a~VI~eJ'\J~'Ub'\J~CJ'W~m'Wm'ltl btJ'W~fI~l~'\J'a~~l 
'U \I ~ \I 

'ltl,rn~l'W'al'lJm'a VI~eJoill'al'llm'a Vllnm~~~m'a~bu'W~n~l~'\J'a~~l ~,rfl~l'W'al'1lm'aVl~eJoill'al'llfl1'a ~eN 
" '" ~1 b{j'W m'l~iJfI'a bb61~6'leJ'U bb'll~-rr'WVI~eJ6'leJ'UA\91b~eJ fI(9\l:WVl~n bn tu~ 15m'a bb~~b~eJ'W1'lJ~fltu~ fI';l'a:W n WU~Vll'a 

'ltl,rn~1'W'al'lJm'abb61~eJ~fimnm~r11V1'W~ (9\1:W~1~'U 

t5'W11fl:W Yf .fl1.2562 

(U1V1~f\~ ~~"J fJ' 
~d'\!'ltln'l'i;,~n41\1L,,~~,ntn1'~n1fnha:tlaJ"n'et1q'n'clO{-l:i1il ~'II~ a) 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงนิงบประมาณ 

(ตําแหน่งพีเ่ลีย้งเด็กพิการ) 
 (แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 

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

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่  2 ธันวาคม 2562 
 2. รับสมคัร       วันที่  10 - 16 ธันวาคม 2562 
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  18 ธันวาคม 2562 
 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร    19 ธันวาคม 2562 
 5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรร  ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2562  
 6. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง  27 ธันวาคม 2562 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชัว่คราว  

ตําแหน่ง พีเ่ลีย้งเด็กพิการ  
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 

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

 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   

ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร(จากหลักฐานการรับสมัคร)  หรือวิธีการอื่น      
ที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 1. ความรู้ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
   - ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   - ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ความสามารถ (10 คะแนน) สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถท่ีจะทาํงานในหน้าที ่ความคดิริเริม่ 
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ประสบการณ์ (10 คะแนน)  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบคุณงาม
ความดี การดําเนินกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกาย
และจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   - ความประพฤติและอุปนิสัย 
   - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 
 5. ทัศนคติ  (10 คะแนน)  สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์   
(ความต้องการ แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทาํงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และ
คุณธรรมแนวความคิดและความเช่ือมั่นที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 
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ตําแหน่ง และ อัตราว่าง ลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 

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

 
 ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 5 อัตรา ดังน้ี 
 

ที่ โรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ 
1 วัดท่าทอง เมืองสุราษฎร์ธานี  
2 วัดบางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี  
3 วัดประสพ กาญจนดิษฐ ์  
4 วัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย  
5 บ้านคลองคราม ดอนสัก  

 
 


