
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
------------------------------------ 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดังนั้น อาศัยอ านาจค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560                
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 

1.  ต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง 
               ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  จ านวน   1  อัตรา 
       

2.  อัตรำค่ำจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง  
  2.1 อัตราค่าจ้าง 9,000.- บาท/เดือน 
  2.2 ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 2562 
 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 3.1.  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
   3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช   
 
 
                                                                                                          /3.2 คุณสมบัติ... 
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     3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร  
                    เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษาอ่ืนเทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้   
4.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
 4.1  กำรรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
 4.2  หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกัน   
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
     ๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร แสดงวุฒิการศึกษาและระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcipt) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้าย 
   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น              
จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 6) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์           จ านวน  1  ฉบับ 
      ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน  
   เอกสำรที่น ำมำแสดงในวันรับสมัครต้องน ำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงด้วย 
 4.3  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป     
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ     
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 4.4  ประกำศผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และทางเว็บไซต์ 
http://www.mathayom9.go.th 
 4.5 วันเวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก   
              วันที่  22 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 
 
                                                                                                       /5. หลักเกณฑ์... 
 



- 3 - 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือกควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งโดยกำรสัมภำษณ์ 
กำรประเมินสมรรถนะ หมำยเหตุ 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    - คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าที่
ความซื่อสัตย์  มนุษยสัมพันธ์  บุคลิกภาพ  
ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน 
และเสียสละ เจตคติการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ 
และการให้บริการที่ด ี 

 
โดยการสัมภาษณ์ 

6.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากสูงลงมาต่ า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก      
ภายในวันที่  25 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และทางเว็บไซต์ 
http://www.mathayom9.go.th และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่  1 สิงหาคม  2562 
 

8.  กำรขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี       
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกบัญชีในกรณีต่อไปนี้   
   1) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว   
   2) ผู้ผ่านการคัดเลือกขอสละสิทธิไม่มารายงานตัวตามก าหนด   
   3) ประกาศยกเลิกบัญชี บัญชีครบก าหนด 2 ปี   
   4) มีการประกาศสอบครั้งใหม่ ในต าแหน่งเดียวกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
(นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

http://www.mathayom9.go.th/


ก ำหนดกำรด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9                                                          

............................ 
 

ประกำศรับสมัคร       ตั้งแตว่ันที่ 27 มิถุนายน 2562 

รับสมัคร           วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
                                                           ในวันและเวลาราชการ 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  ภายในวันที่   15  กรกฎาคม  2562 

กำรด ำเนินกำรคัดเลือก       วันที่  22  กรกฎาคม  2562 

ประกำศผลกำรคัดเลือก       ภายในวันที่   25  กรกฎาคม  2562 

ไปรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง    วันที่  1 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 


