ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
*********************
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัด
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ด่ ว นมาก
ที่ ศธ04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารงานบุ ค คล : ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-2(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีทหี่ กหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2563 เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและ
ลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวัชรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

-38. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7
ธันวาคม 2563 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาที่
โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นายศักดา แป้นไทย )
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

กำหนดการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...................................
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

25 – 30 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563
2 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
7 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว
รายงานตัว และทำสัญญาจ้าง
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่

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

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เลขประจำตัวสอบ..............................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................................พ.ศ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................................................
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให้ ณ อำเภอ..................................จังหวัด.....................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่......ตำบล......................................อำเภอ..........................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์............................โทร...........................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที.่ .................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ..............
หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี)
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชือ่ รับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ
(....................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชือ่ ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

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

