
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเปนลูกจางช่ัวคราวตําแหนงครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ 

 ประจําปงบประมาณ  2558 

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

              ดวย  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว

ตําแหนงครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ  ตามหนังสอืสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ที่  ศธ 

04180/3306   ลงวันที่  15  มิถุนายน  2558  เรื่อง การจดัสรรงบประมาณป 2558  สําหรบัจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  ซึ่งโรงเรียนวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) ไดรับจัดสรรอัตราจางครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ ประจําป

งบประมาณ 2558 ตอเน่ือง จํานวน  1   อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  ช่ือตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 

  1.1  ช่ือตําแหนง   ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูพี่เลีย้งเด็กพกิาร จํานวน  1  อัตรา 

1.2  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ 

                            - ปฏิบัติงานในตําแหนงครูพีเ่ลี้ยงใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพกิารและปฏิบัติหนาที่  

                              อื่นที่เกี่ยวของ  

  1.3   คาจาง 9,000  บาท / เดือน  จํานวน  3  เดือน จากเดือน กรกฎาคม – กันยายน  2558 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังตอไปน้ี 

   (1)  มีสัญชาติไทย 

   (2)  มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ  นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 

   (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรอืจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ  หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมอืงหรือ 

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  

 รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 

   เปนผูมีจิตสาธารณะ  รักงานบรกิาร และมีวุฒิการศึกษาต้ังแต ม.6  หรือ ปวช. ข้ึนไป 

 3.  การรับสมัคร 

  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

   ผูประสงคจะสมัครเขารบัการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ 

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ระหวาง วันที ่ 22 - 24  มิถุนายน  2558  เวลา 08.30 น.- 15.30 น.  

  3.2  หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  1.5 X 2 น้ิว   

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  1  ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 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)  หลักฐานอื่น  ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน  พรอม

สําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 

   (7) เงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท (จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ) 

  หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหนําตนฉบับจริงมาเพือ่ตรวจสอบ และสําเนาเอกสาร 

ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารบัรองสําเนาวาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย    

  3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรบัรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง  ๆ  ในใบสมคัร  

พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 

   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตาม

คุณวุฒิของตําแหนงทีร่ับสมัคร  อันมีผลทําใหไมมีสทิธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรบัสมัครและ

การไดเขารบัการเลอืกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรบัผูน้ัน  

 4.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลอืก 

  ภาค  ก    ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานทีป่ฏิบัติ 

  ภาค  ข    ความเหมาะสมกบัตําแหนง ( โดยการสมัภาษณ ) 
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    5. กําหนดวัน   เวลา  สถานที่ สอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ป เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

25  มิถุนายน  2558 

เวลา 09.30 น. -10.30 น 

 

เวลา  11.00 น. 

 

ภาค ก. วิสัยทัศนทีเ่กี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  

 

ภาค ข. ความเหมาะสมกบัตําแหนง 

(การสัมภาษณ) 

 

50 คะแนน 

 

50 คะแนน 

 

 รวม 100 คะแนน 

 สถานที่สอบ  ณ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)หมูที่ 4   ตําบลหาดกรวด   อําเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ 

 6.  เกณฑการตัดสินการคัดเลือก 

 ผูสมัครตองผานการประเมินสมรรถนะดานตาง  ๆ โดยไดคะแนนแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ  50  และ 

ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ  60  โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมจากสูงลงมาตํ่า หากคะแนนเทากันใหผูที่ได

คะแนนในภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สงูกวา 

 7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายใน

วันที่  29   มิถุนายน  2558   ณ โรงเรียนวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท)  โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  หรือสิ้น

ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  1  ป  นับแตวันข้ึนบัญชี 

 8.  การจัดทําสญัญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 

8.1 ผูผานการประเมินลําดับที่ 1 จะไดรบัการจัดทําสัญญาจาง แตทั้งน้ีจะมีการลงนามในสญัญาจาง

ไดก็ตอเมื่อไดรบัการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแลวเทาน้ัน  โดยสามารถเลกิจางไดหากไมไดรบัจัดสรรเงินจาก

สํานักงบประมาณ 

8.2  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

เปนหนังสอื เรียกตัวผูมสีิทธ์ิมาจัดทําสญัญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   

ครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาทีก่ําหนดในหนังสือเรียกใหมารายงานตัว  จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตอง

รับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบญัชีผูผานการสอบคัดเลือก 

8.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูพีเ่ลี้ยงเด็ก 

พิการเรียนรวมตองไปรายงานตัวเพือ่จัดทําสัญญาจาง ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารเรียนรวม 

ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิ และถูกยกเลกิประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ

คัดเลือกเปนการเฉพาะราย 

 8.4 การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนงครูพีเ่ลี้ยงไมมีขอผูกพันตอเน่ืองที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
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          9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนทีส่ิ้นสุด ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน

ไมไดไมวากรณีใด ๆ  

 

 ประกาศ   ณ   วันที่   19  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2558 

 

                                                      
                                                     (นายกิตตินันท  แกวพันยู) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการคัดเลือกครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมช่ัวคราวรายเดือน 

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)  สงักัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

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

 

  วันที่   19        มิถุนายน     พ.ศ. 2558 ประกาศรับสมัคร  

  วันที่   22-24    มิถุนายน     พ.ศ. 2558 รับสมัคร  

  วันที่    25       มิถุนายน     พ.ศ. 2558    ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารบัการคัดเลอืก 

  วันที่   26        มิถุนายน     พ.ศ. 2558 สอบขอเขียน   สอบสมัภาษณ    

  วันที่   29        มิถุนายน     พ.ศ. 2558 ประกาศผลการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเพือ่คัดเลอืกเปนลกูจางช่ัวคราวตําแหนงครูพี่เลีย้งเด็กพิการ 

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

   

******************************************** 

                                                                  เขียนที่.................................................... 

                                     วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ 

 

              ขาพเจา............................................อายุ..........ป  เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ................ 

อยูบานเลขที.่.........หมูที่.........ตําบล.................อําเภอ....................จังหวัด...................โทรศัพท....................................

  

         มีความประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกและสรรหาเพื่อทําหนาที่ครพูี่เลี้ยงเด็กพิการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง โครงการคืนครูใหนักเรียน   ปจจบุันมีอาชีพ...............................................................สถานภาพปจจบุัน  

       โสด          สมรส           หยา   มีประสบการณ ทํางาน..............................เดือน...................ป.................โดย

ขาพเจาไดเขาใจตามประกาศของโรงเรียนเรียบรอยแลว  พรอมน้ีไดแนบหลกัฐานประกอบการรบัสมัคร  มาดวยดังน้ี 

(     )   ใบสมัคร   จํานวน   1   ฉบับ              (     )    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง 

(     )    สําเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจรงิ      (     )   สําเนาการจบการศึกษา  พรอมฉบับจริง 

(      )   ใบรับรองแพทย                              (     )    อื่น ๆ ........................................................................... 

 

 

   ( ลงช่ือ )    ผูสมัคร 

             (........................................................) 

   วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. .......................  

 

บันทึกเจาหนาที่รบัสมัคร     

               ได ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องตนแลวปรากฏวา                                                                                              

                               หลักฐานครบถวน                   หลักฐานไมครบ 

 เห็นควร 

                               ใหรับสมัครได           ใหสงหลักฐานเพิ่มเติม       

     

                                (ลงช่ือ)             เจาหนาที่ผูรับสมัคร               

              (........................................) 

      วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ....................... 

 


