
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว 
............................................................................................................ 

 

                    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    
ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๒ อัตรา และคนครัว ๑ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                    ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
                        กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                        ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว 
     ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการและคนครัว ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบอาหาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
                        อัตราว่าง      ๓  อัตรา (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๒ อัตรา คนครัว ๑ อัตรา) 
                        ค่าตอบแทน   ค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 
                    ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับ                            
การสรรหาและเลือกสรร                       
                        คุณสมบัติทั่วไป     
                         ๑. มีสัญชาติไทย 
                         ๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
                         ๓. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
                         ๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                         ๕. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                         ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด                        
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ                  
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการสว่นท้องถิ่น 
                                                                                                                             / คุณสมบัติ ... 
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                        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน ๒ อัตรา 
                         ๑. มีนิสยัรักเด็ก ใจเย็น ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของ 
                              ทางราชการ 
                           ๒. ดูแลซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
                        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ต าแหน่ง คนครัว  จ านวน ๑ อัตรา 
                           ๑. ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
                           ๒. สามารถประกอบอาหารจัดเลี้ยงนักเรียนได้ 
                    ๓. การรับสมัคร 
                        ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ                     
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  เลขท่ี ๑๓๐ หมู่ ๑๐ ต าบลพลวง                         
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                        
                        ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                               (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว                                   
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
                               (๒) ส าเนาแสดงผลการเรียนตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร                           
จ านวน ๑ ฉบับ 
                               (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                               (๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ –ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
                               (๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
                               ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
                        ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                               ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                              
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด                   
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

/ ๔. หลักเกณฑ์ ... 
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                    ๔. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและสถานที่คัดเลือก 
 

วัน เวลา สถานที่ 
 

องค์ประกอบ 
 

วิธีการประเมิน 
คะแนน 

(๑๐๐คะแนน) 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๓. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๑. โดยวธิีสอบสัมภาษณ์ 
๒. โดยวธิีสอบสัมภาษณ์
๓. โดยวธิีสอบสัมภาษณ์ 

๓๐ คะแนน 
๓๕ คะแนน 
๓๕ คะแนน 

 

 

                    ๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
                         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ                           
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชา                              
นุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
                    ๖. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                     
ตามคะแนนสอบ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ เดือน นับแต่     
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                    ๗. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
ในวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                         
                                                   (นางสุภาพร   พาภักดี) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 



ปฏิทินการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๒ รับสมัคร ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

รับการเลือกสรร 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๔ ก าหนดการสรรหา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
๖ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 
 
 
 

 


