
    

 

 ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อผุด     
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พี่เลีย้งเดก็ปฐมวัย 

       ประจ าปีงบประมาณ 2563 
---------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านบอ่ผดุ  ประสงค์จะรับสมคัรบคุคลทัว่ไปเพ่ือจดัจ้างเป็นลกูจ้างชัว่คราวต าแหนง่  
พ่ีเลีย้งเด็กปฐมวยั  ท าหน้าท่ีปฏิบตัิการสอนช่วยครูประจ าการ  เป็นพ่ีเลีย้งดแูลเด็กปฐมวยั และปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ช่ือต าแหนง่ ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือนต าแหนง่ พ่ีเลีย้งเดก็ปฐมวยั จ านวน  2  อตัรา 

1.2  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบตัิ  ท าหน้าท่ีปฏิบตัิการสอนชว่ยครูประจ าการ  เป็นพ่ีเลีย้งดแูลเดก็
ปฐมวยั และปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย   
1.3   คา่จ้าง 9,000  บาท / เดือน 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัตทิั่วไป 
   ผู้สมคัรต้องมีคณุสมบตัทิัว่ไป  ดงัตอ่ไปนี ้
   (1)  มีสญัชาตไิทย 
   (2)  มีอายไุม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์  นบัถึงวนัสมคัรวนัสดุท้าย 
   (3)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(6)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(7) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการ  
 รัฐวิสาหกิจ  หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
 
  2.2  คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และมีวฒุิการศกึษาตัง้แต ่ม.6  หรือ ปวช. ขึน้ไป  
   



 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมคัรและย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองได้ท่ี 
โรงเรียนบ้านบอ่ผดุ ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ระหวา่ง วันที่ 21 ตุลาคม  2562  ถงึวันท่ี  
27  ตุลาคม  2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด าขนาด  1.5 X 2 นิว้   
ถ่ายครัง้เดียวกนัไมเ่กิน  ๖  เดือน (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกลุหลงัรูปด้วย) 

(2)  ส าเนาวฒุิการศกึษาตรงกบัคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ท่ีสมคัร   จ านวน  1  ฉบบั 
   (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  1  ฉบบั 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบบั 
      (5)  หลกัฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกลุ  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อม
ส าเนา  จ านวน  1  ฉบบั  (กรณีท่ีช่ือตวั ช่ือสกลุ  ในหลกัฐานท่ีใช้ในการสมคัรไมต่รงกนั) 
   (6) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไมเ่ป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.วา่
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านัน้) 
  หลกัฐานตามข้อ (2) – (5) ให้น าต้นฉบบัจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร 
ทกุฉบบัให้ผู้สมคัรเขียนค ารับรองส าเนาวา่ถกูต้องและลงช่ือก ากบัไว้ด้วย    
  3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมคัรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวา่  เป็นผู้ มีคณุสมบตัทิัว่ไปและ
คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดตา่ง  ๆ  ในใบสมคัร  
พร้อมทัง้ย่ืนหลกัฐานในการสมคัรให้ถกูต้องครบถ้วน 
   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผู้สมคัร  ไมว่า่ด้วยเหตใุด  ๆ  หรือวฒุิการศกึษาไมต่รงตาม
คณุวฒุิของต าแหนง่ท่ีรับสมคัร  อนัมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมคัรตามประกาศรับสมคัรดงักลา่ว  ให้ถือวา่การรับสมคัรและ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้นีเ้ป็นโมฆะส าหรับผู้นัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทนิการด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พ่ีเลีย้งเดก็ปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านบ่อผุด สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  

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

ขัน้ตอนท่ี กิจกรรม วันด าเนินการ 
1 ประกาศรับสมคัร 20  ตลุาคม   2562 
2 รับสมคัร 21-27  ตลุาคม   2562 
3 สอบสมัภาษณ์ 28  ตลุาคม   2562 
4 ประกาศผลการเลือกสรร 29  ตลุาคม   2562 
6 ท าสญัญาจ้าง 30  ตลุาคม   2562 

             
 4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
     ท าการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
            5. ก าหนดวัน   เวลา  สถานที่ สอบคัดเลือก ( โรงเรียนบ้านบ่อผุด) 

วนั  เดือน  ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเตม็ 
28  ตลุาคม   2562 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
     
     13.00 น. -  14.30 น. 
         
 
         
 

  

- สอบสมัภาษณ์และความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

- สอบสมัภาษณ์และ 
ความรู้เฉพาะต าแหนง่ทีเก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตังิาน 

 

 
50 คะแนน 

 
    50 คะแนน 

 

29  ตลุาคม   2562                   ประกาศผลการคดัเลือกและเลือกสรร  
 รวม 100 คะแนน 
 
 สถานที่สอบ  ณ โรงเรียนบ้านบอ่ผดุ  144/2   ต าบลบอ่ผดุ   อ าเภอเกาะสมยุ  
                      จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 
  
 
 



6.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
 ผู้สมคัรต้องผา่นการประเมินสมรรถนะด้านตา่ง  ๆ โดยได้คะแนนแตล่ะด้านไม่ต ่ากว่าร้อยละ  50  และ ได้
คะแนนรวมทกุด้านไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  60  โดยเรียงล าดบัผู้ ท่ีได้คะแนนรวมจากสงูลงมาต ่า ตามล าดบั 
 
7.  การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
           โรงเรียนบ้านบอ่ผดุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนบ้านบอ่ผดุ ภายในวันที่ 29  ตุลาคม   2562   โดยจะประกาศผลผู้
ผ่านการเลือกสรรตามบญัชี ในล าดบัท่ี 1-2 ให้มารายงานตวั  ณ โรงเรียนบ้านบอ่ผดุ  หากผู้ผ่านการเลือกสรรล าดบัท่ี 
1-๒ ไม่มารายงานตวัทางโรงเรียนจะประกาศ  ผู้ผ่านการคดัเลือกสรรในล าดบัตอ่ไป  ให้มารายงานตวัและท าสญัญา
จ้างตอ่ไป 

 
   8. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
              ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนบ้านบอ่ผดุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นการเรียกตวัเพ่ือให้รายงานตวัและท าสญัญาจ้างตามท่ีก าหนด 
 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
              ผู้ ท่ีผา่นการเลือกสรร จะต้องมารายงานตวัและท าสญัญาจ้างในวนัท่ี  30  ตลุาคม  2562  เวลา 08.00 น. – 
16.00น. ณ ห้องธุรการ อาคารต้นปากกาโรงเรียนบ้านบอ่ผดุ  หากไมม่ารายงานตวัและท าสญัญาตามก าหนด ดงักลา่ว
ถือวา่สละสิทธ์ิ   จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี   20  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562 

 
                                                      

 
 

                                                                        (นายณฐกรณ์  ด าชะอม) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอ่ผดุ 
 
 
 
 


