
 
 

 
  

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก 

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

                    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว    
ตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ๒ อัตรา และตำแหน่ง บุคลากรดูแลหอพัก ๒ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ช่ือตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
    ลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ และบุคลากรดูแลหอพัก 
              ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ และตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก                                  
ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  ๔  อัตรา (พี่เล้ียงเด็กพิการ ๒ อัตรา และบุคลากรดูแลหอพัก ๒ อัตรา) 
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างตามแจ้งจัดสรรและอนุมัติการโอนงบประมาณ 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ     
    เลือกสรร                       
   คุณสมบัติทั่วไป     
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   ๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
   ๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๕. ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
      หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่ 
       เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
          หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ          
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ                  
ส่วนท้องถิ่น 

 
                                 / คุณสมบัติ ... 



- ๒ – 
 

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน ๒ อัตรา 
    ๑. ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
    ๒. มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
    ๓. ดูแลซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
    ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง บุคลากรดูแลหอพัก จำนวน ๒ อัตรา 
    ๑. ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
    ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลหอพักนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ จังหวัดจันทบุรี 
    ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. การรับสมัคร 
    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัคร                       

ด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  เลขท่ี ๑๓๐ หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง                         

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

    ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

          ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป 
          ๒) สำเนาแสดงผลการเรียนตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
          ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
           ๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ–ช่ือสกุล                         
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
          ๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
                    ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับด้วย 
    ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 

ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ

สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะ

สำหรับผู้นั้น 

/ ๔. หลักเกณฑ์ ... 
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๔. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและสถานที่คัดเลือก 
 

วัน เวลา สถานที่ 

 

องค์ประกอบ 

 

วิธีการประเมิน 
คะแนน 

(๑๐๐คะแนน) 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
๓. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๑. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
๒. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
๓. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

๓๐ คะแนน 
๓๕ คะแนน 
๓๕ คะแนน 

 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน   

    เวลา สถานที่ในการประเมิน 

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘                   

จังหวัดจันทบุรี 

๖. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร                     

ตามคะแนนสอบ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 

จังหวัดจันทบุรี โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ เดือน                  

นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

 ๗. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี                                 
ในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

 

                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                                                         (นายสมชาย  บ้านไร่) 

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

 



ปฏิทินการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และบุคลากรดูแลหอพกั 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๑ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๒ รับสมัคร ๑๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

รับการเลือกสรร 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

๔ กำหนดการสรรหา ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๕ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๖ รายงานตัว ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕  

 
 

 

 


