
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 

********************* 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพี่เลี ้ยงห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
ปฏิบ ัต ิราชการแทนเก ี ่ยวกับล ูกจ ้างช ั ่วคราวและเกณฑ์และว ิธ ีการบร ิหารงานบ ุคคล/ล ูกจ ้างช ั ่วคราว             
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น           
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครพ่ีูเลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 ดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 
จำนวน  1 อัตรา 

- อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทบาทถ้วน) 
  - วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน  1  อัตรา (ถ้ามีประสบการณ์                 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
2.1.2 มีความซื่อสัตย์ 
2.1.3 มีความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ต่องาน 
2.1.4 มีความอดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส 

2.2 คุณสมบัติท่ัวไป 
2.2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ             

ให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน 
2.2.2 มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ คือ ถูกคุมขัง(ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท) 
2.2.3 มีความสามารถพิเศษเฉพาะตำแหน่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วจะ ได้รับ

พิจารณาเป็นกรณพิีเศษ 

           3. ขอบข่ายงานทีป่ฏิบัติ  
            ดูแลเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร IEP ระดับชั้นอนุบาล 2/1 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/4. วัน เวลา... 
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           4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้               
ณ โรง เรี ยนอนุบาลเช ียงคำ (ว ัดพระธาต ุสบแวน)  อำเภอเช ียงคำ จ ั งหว ัดพะเยา  หร ือทาง อี เมลล์  
nuikung.15@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่  2 - 28 สิงหาคม ๒๕65 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก 
5.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา   พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

  5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน     พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  5.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ฉบบั  
  5.5  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว     จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

6.  การยื่นใบสมัคร 
6.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองหรือทางอีเมลล์ 

nuikung.15@gmail.com และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
6.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ป ระกาศรายช ื ่ อผ ู ้ ม ี ส ิ ท ธ ิ ์ เ ข ้ า ส อบค ั ด เ ล ื อ กภายในว ั นท ี ่  28  ส ิ งหาคม  ๒๕65                               
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

          8. วิธีการคัดเลือก 
  สอบสัมภาษณ์ 
 

          9.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 
2565  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานทีส่อบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)  
 

10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  10.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู ้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  10.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง   
ลงมาภายในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕65  เวลา 17.00 น. 

           ๑1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
            ๑1.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
             -  วันที่ 1 กันยายน ๒๕65 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
            ๑1.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

/11.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง… 

mailto:nuikung.15@gmail.com


- 3 - 
 
             ๑1.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง   
ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย 
             ๑1.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑1.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 ในกรณีระหว่าง
ปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ      
ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และ                 
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

  ๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครรับคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
    13. สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได ้ที่ นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการ                
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 090 – 3197970 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 2  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 

           
 
 
                                                           (นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 
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เลขที่.............../.............. 
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในสถานศึกษา   

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ....................... .................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........ .................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................................... ..วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................  
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน................ ..................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................  
       ได้รับวุฒิการศึกษา..................................................................สาขา........................................................... 
       มีคุณวุฒิ/ความรู้พิเศษ คือ........................................................................... ................................................ 
       .................................................................................................................................................................... 
7.   ขอสมัครเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครพ่ีูเลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น อ.2/1 

  
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (.........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.................. พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 


