
 
 

 

ประกาศโรงเรยีนบ้านโปง่ววั 
เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่พจิารณาคัดเลือกเปน็พี่เลีย้งนักเรยีนระดับปฐมวยั 

........................................................................... 
ด้วย โรงเรียนบ้านโป่งวัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัยจึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  ชือ่ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจา้งงาน 

๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัว  
 ๑.๓ ค่าจ้าง  ๙,๐๐๐  บาท/เดือน  
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันท าสัญญา ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

๒.  คุณสมบัตทิัว่ไป ของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้  

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
 ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๔ ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่ันเฟือน                         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม 
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๒.๘ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิปริญญาตรี สาขาปฐมวัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน มายื่นด้วย 
 

  



๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
  ผู้ ป ระส งค์ จะสมั ค ร เข้ ารั บ การสรรห าสามารถ ขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รด้ วยตน เองได้                                        
ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านโป่งวัว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑  เบอร์โทรศัพท ์๐๘๙-๐๙๔๔๕๘๖ , ๐๘๘-๕๒๒๔๓๒๗ ระหวา่งวนัที ่๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ในวันและเวลาราชการ)  
 ๓.๒ หลกัฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมคัร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน      
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
  ๓.๒.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติการจบหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัน ปิดรับสมัคร
มายื่นแทนก็ได ้
  ๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
  ๓.๒.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน              
ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ   
  ๓.๒.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ ประกอบวิชาชีพเสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๖๔๖
จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ เดือน ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.                 
ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

 

 

 



๔.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พ่ีเลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การประเมินภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   ๕๐   คะแนน 
โดยการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ตามรายละเอียดดังนี้ 

- พลวัต นโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอนุบาล 
- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- สมรรถนะในการท างาน จรรยาบรรณ และคุณธรรมส าหรับครู 
- ความรู้ ความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ การประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)    ๕๐   คะแนน 

๕. วนั เวลา และสถานที่ในการสอบคดัเลือก 
 

วนัและเวลา เวลา ก าหนดการ คะแนน หมายเหต ุ
  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน  ๕๐  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ๕๐  

 สถานทีส่ าหรบัการคัดเลือก หอ้งประชุม โรงเรียนบ้านโป่งวัว 

๖.  เกณฑก์ารตดัสนิ 
 ผู้ผ่านคัดเลือกล าดับที่ ๑ และต้องมีคะแนนร้อยละ ๖๐ ชึ้นไป 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโป่งวัว โดยเรียงล าดับที่ 

จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย 

๘. การท าสัญญาจ้างผูผ้า่นการคดัเลือก 
๘.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔              

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัว โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                             (ลงชื่อ)    
(นายรัชพล  วริศเมธากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัว 


