ประกาศโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
…………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้
สถานศึกษาของโรงเรียน จะดาเนินการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้ อาศัยความตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด
ชื่อตาแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
จานวน
๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
๗,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินประกันสังคมตามที่กฎหมายกาหนด
ขอบข่ายงาน
1) ประจาชั้นดูแลรับผิดชอบนักเรียนปฐมวัย
2) เปิด-ปิดประตูหน้าต่างและทาความสะอาดห้องเรียนและด้านหน้าห้องเรียน
3) รับเด็กจากผู้ปกครองในตอนเช้าและส่งเด็กให้ผู้ปกครองตอนเลิกเรียน
4) ควบคุม ดูแลนักเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ตามตารางกิจกรรมประจาวัน
5) จัดบริการน้าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารเสริม (นม) แก่
นักเรียนที่รับผิดชอบ
6) ตรวจสุขภาพร่างกาย (ผม เล็บมือ เล็บเท้า) และเครื่องแต่งกายนักเรียน
กรณีนักเรียนอุจาระ และปัสสาวะราดหรือรดที่นอนและเครื่องแต่งกายให้ทาความสะอาดให้เรียบร้อย
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ น ผู้ มีกายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับ รองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2535) ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย
3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป
สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
ใบรับรองแพทย์

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องวิชาการ
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นการยกเลิกการสรรหาและสอบคัดเลือก ในครั้งนี้เท่านั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน และ
ทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ http://www.kalasin3.go.th/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๘-๗๔๓๙๒๘๕, ๐๙๒-๒๕๓๑๒๔๐
6. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครสอบไม่เกินจานวนตาแหน่งที่รับสมัคร จะใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ดังนี้
วันที่/เวลา (การสอบคัดเลือก)
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

การประเมินสมรรถนะ
สอบข้อเขียน
- ความรอบรู้ (๓๐ คะแนน)
- ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และ
อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
(๓๐ คะแนน)
- ความรู้วิชาเอกปฐมวัย (๔๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม

๑๐๐ คะแนน

วันที่/เวลา (การสอบคัดเลือก)
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การประเมินสมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
7 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยใช้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ในผู้ที่ได้คะแนนรวมวิชาเอกมากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับ
ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับดีกว่า
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
http://www.kalasin3.go.th/
9. โรงเรียนจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ๑ ปี (นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก)
10. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน จะทาสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างจะจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่วนในปีการศึกษา
ต่อไป คณะกรรมการจะประชุมพิจารณาอัตรากาลังหากยังขาดแคลนจะพิจารณาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ตามประกาศโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
........................................................................
๙ เมษายน ๒๕๖๒
๑๗ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เลขประจาตัวสอบ...........................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
๑. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
๒. เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. วุฒิการศึกษา......................................................วิชาเอก..........................................................................
จากสถานศึกษา........................................................เมื่อวันที่........เดือน............................พ.ศ. ...............
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................
๕. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.......................จังหวัด.............
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.........ตาบล....................อาเภอ.........................จังหวัด....................
รหัสไปรษณีย์............................................ โทร ............................................................
๗. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง
๘. ชื่อสามี/ภรรยา............................................................................อาชีพ.....................................................
๙. ชื่อบิดา..............................................................................ชือ่ มารดา.............................. ...........................
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ ใบแสดงผลการเรียน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประชาชน
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................
 สาเนาทะเบียนบ้าน
.....................................................................
.....................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครสอบ
(............................................................)
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ...................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(............................................................)
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ......................

ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจาก
...........................................................
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(............................................................)
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ......................

