ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
**********************************
ด้วย โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง หมู่ 10 ตาบลวังชมภู อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคล
ทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จานวน 1 อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 –บาท โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ไม่เกินเดือนละ 300 บาท)
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
จานวน
1
อัตรา
โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ช่วยเหลือครูประจาชั้นดูแล รับผิดชอบนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
1.2 ปิด – เปิด ประตู หน้าต่างห้องเรียน และทาความสะอาดห้องเรียน ทางเดินหน้าห้องเรียน
1.3 รับนักเรียนจากผู้ปกครองในตอนเช้า และส่งคืนให้ผู้ปกครองในตอนเลิกเรียนร่วมกับครูประจาชั้น
1.4 ช่วยเหลือครูประจาชั้นควบคุม ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางกิจกรรมประจาวัน
1.5 จัดบริการน้าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนตามตาราง
1.6 จัดเก็บและรวบรวมภาชนะใส่อาหาร(ถาดอาหาร) ส่งให้แม่บ้านนาไปทาความสะอาดและเก็บถุง
อาหารเสริม(นม) ที่ใช้แล้วไปทิ้งถังขยะ
1.7 ทาความสะอาดช้อนและแก้วน้านักเรียนในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
1.8 ตรวจสุขภาพร่างกาย (ฟัน ผม เล็บมือ เล็บเท้า) และเครื่องแต่งกายนักเรียน กรณีนักเรียนอุจาระ
ปัสสาวะราดหรือรดที่นอนและเครื่องแต่งกายให้ช่วยเหลือทาความสะอาดให้เรียบร้อย
1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561)
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)

3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่น ของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2.2 มีประสบการณ์การทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.2.3 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
หมู่ 10 ตาบลวังชมภู อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน2560 ถึง วันที่
8 พฤศจิกายน 2560 ในวัน เวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
5.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
5.6 ใบรับรองแพทย์
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัคร
6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง หมู่ 10 ตาบลวังชมภู อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปรากฏใน
รายละเอียดของหลักสูตรการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สถานที่
ดาเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง หมู่ 10 ตาบลวังชมภู อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในตาราง
ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป

วิธีการคัดเลือก
คะแนนเต็ม
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์( 100 คะแนน )
100
1. เป็นสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร โดยการ
ประเมินจาก
1.1 ประวัติส่วนตัว
1.2 ประวัติการศึกษา
1.3 ประสบการณ์การทางาน
1.4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาการตอบคาถาม
1.5 เจตคติต่อการเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

หมายเหตุ

10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับ
การคัดเลือกจะถูก ยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
11.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
11.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
11.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงาน ราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
11.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( พฤฒสภา แย้มพราย )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
**********************************
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศรับสมัคร
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560
- รับสมัคร
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- ดาเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
- รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
– เริ่มปฏิบัติงาน
**********************************

เลขประจาตัวสอบ......................
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
รูป 1 นิ้ว
---------------------------------------1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
วุฒิการศึกษา ................................................................................................................ .......
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาวุฒิการศึกษา
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ...................................................................................................................... ..............
ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัคร
นี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ........................................
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………..…………
(…………………………………………………………)

……….………………………………
(……………………………..………………………)

