
 
ประกาศโรงเรียนบานชําตก 

ที่  3  /  2558 
เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่เปนลูกจางช่ัวคราวตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 
...................................................................... 

ดวย โรงเรียนบานชําตก ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่จัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1                
ที่ ศธ 04180/3306 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจดัสรรงบประมาณป 2558 สําหรับจาง      พี่เลี้ยง
เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนบานชําตก ไดรับจัดสรรอัตราจางพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ ประจําป
งบประมาณ 2558 ตอเน่ือง จํานวน 1 อัตรา แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ไดขอลาออก โรงเรียนบานชําตกจึงได
ประกาศรับสมัครลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพีเ่ลี้ยงเด็กพกิาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
1.1 ช่ือตําแหนง ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา 
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ 

- ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหนาที ่
อื่นที่เกี่ยวของ 

1.3 คาจาง 9,000 บาท / เดือน จํานวน 1 เดือน คือเดือน กันยายน 2558 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงของผูมสีิทธิสมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ  

 หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 
 ระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
     เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เพราะ 
     กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
     หรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 
 

/2.2 คุณสมบัติ...
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    เปนผูมจีิตสาธารณะ รักงานบรกิาร และมีวุฒิการศึกษาต้ังแต ม.6 หรือ ปวช. ข้ึนไป 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารบัการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง 
ไดที่โรงเรียนบานชําตก ระหวาง วันที่ 25 - 27  สิงหาคม 2558  
เวลา 08.30 น.- 15.30 น. 

3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 X 2 น้ิว 

 ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรบัสมัคร) จํานวน 2 รูป  
 (ใหเขียนช่ือ – สกุลหลงัรปูดวย) 

(2) สําเนาวุฒกิารศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่มัคร จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม  
     ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
(6) หลกัฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน  
     พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
     ไมตรงกัน) 
     หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหนําตนฉบับจรงิมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสาร 
     ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารบัรองสําเนาวาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

3.3 เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรบัรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมคัรจรงิ และจะตองกรอก 
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง 
ตามคุณวุฒิของตําแหนงทีร่ับสมัคร อันมผีลทําใหไมมสีิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร 
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารบัการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรบัผูน้ัน 

4. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 
ภาค ก ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ(สอบขอเขียน) 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ( โดยการสัมภาษณ ) 

 
 
 
 
 

/5. กําหนด... 
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5. กําหนดวัน เวลา สถานที ่สอบคัดเลอืก 
 

วัน เดือน ป เวลา  การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
31 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.30 น. -10.30 น. 
 
เวลา 11.00 น. 
 

 
ภาค ก. วิสัยทัศนที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
ภาค ข. ความเหมาะสมกบัตําแหนง 
(การสัมภาษณ) 

 
50 คะแนน 

 
50 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบานชําตก หมูที ่8 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

6. เกณฑการตัดสินการคัดเลือก 
ผูสมัครตองผานการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ โดยไดคะแนนแตละภาคไมตํ่ากวา 
รอยละ 50 และไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมจากสงู 
ลงมาตํ่า หากคะแนนเทากันใหผูที่ไดคะแนนในภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนบานชําตก จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลอืกตามลําดับคะแนน ภายใน 
วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบานชําตก โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลอืกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลอืก 
8.1 ผูผานการประเมินลําดับที ่1 จะไดรับการจัดทําสญัญาจาง แตทั้งน้ีจะมีการลงนาม 
      ในสัญญาจางไดก็ตอเมื่อไดรบัการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแลวเทาน้ัน  
      โดยสามารถเลิกจางไดหากไมไดรับจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ 
8.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ 
      คัดเลือกเปนหนังสอื เรียกตัวผูมสีิทธ์ิมาจัดทําสญัญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 
      ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพกิารเรียนรวมครัง้แรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที ่
      กําหนดในหนังสือเรียกใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศ 
      รายช่ือ และการข้ึนบญัชีผูผานการสอบคัดเลอืก 
8.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
       เรียนรวมตองไปรายงานตัวเพือ่จัดทําสัญญาจาง ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนง 
      พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิ และ 
      ถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบญัชีผูผานการสอบคัดเลอืกเปนการเฉพาะราย 
8.4 การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง พี่เลี้ยงไมมีขอผูกพันตอเน่ืองทีจ่ะนําไปสูการบรรจ ุ
      หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ__ 

 
 
 
 

/9. ผลการคัดเลอืก... 
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9. ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่น 

จะคัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

     
      (นายวสันต  ศิริกุล) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชําตก 
 
 



กําหนดการคัดเลือกครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมช่ัวคราวรายเดือน 
โรงเรียนบานชําตก สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

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

วันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรบัสมัคร 
วันที่ 25-27  สิงหาคม พ.ศ. 2558 รับสมัคร 
วันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิเขารบัการคัดเลือก 
วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2558 สอบขอเขียน สอบสมัภาษณ 
วันที่ 1  กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศผลการคัดเลือก 

 



ใบสมัครเพือ่คัดเลอืกเปนลกูจางช่ัวคราวตําแหนงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบานชําตก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

******************************************** 
เขียนที.่................................................... 
วันที่............เดือน.................................พ.ศ................. 

 
ขาพเจา............................................อายุ..........ป เกิดวันที.่.......เดือน.....................พ.ศ................ 

อยูบานเลขที.่.........หมูที.่........ตําบล.................อําเภอ....................จังหวัด...................โทรศัพท......................... 
 

มีความประสงคทีจ่ะสมัครเขารบัการคัดเลือกและสรรหาเพือ่ทําหนาที่ พีเ่ลี้ยงเด็กพกิารตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง โครงการคืนครูใหนักเรียน ปจจบุันมีอาชีพ............................................................... 
สถานภาพปจจุบัน  โสด  สมรส  หยา มีประสบการณ ทํางาน...............วัน...............เดือน..............ป 
โดยขาพเจาไดเขาใจตามประกาศของโรงเรียนเรียบรอยแลว พรอมน้ีไดแนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร  
มาดวยดังน้ี 
( ) ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ   ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจรงิ 
( ) สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  ( ) สําเนาการจบการศึกษา พรอมฉบบัจริง 
( ) ใบรับรองแพทย    ( ) อื่น ๆ ........................................................................... 
 
  

(ลงช่ือ)                                           ผูสมัคร 
        (........................................................) 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 

 
 
บันทึกเจาหนาที่รบัสมัคร 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องตนแลวปรากฏวา 

 หลักฐานครบถวน   หลักฐานไมครบ 
เห็นควร 

 ใหรับสมัครได   ใหสงหลกัฐานเพิม่เติม 
 
 
(ลงช่ือ)                                           เจาหนาทีผู่รบัสมัคร 
        (........................................................) 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ................... 


