
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพือ่คัดสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พีเ่ลีย้งเด็กพกิาร 

******************************************** 
ดว้ยโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ต าบล ดงเจน  อ าเภอ ภูกามยาว  จงัหวดั พะเยา  ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีความประสงครั์บสมคัรบุคคลเพื่อคดัสรรเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 

1.1  ช่ือต าแหน่ง    ลูกจา้งชัว่คราว   ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน  1  อตัรา 
1.2  ขอบข่ายงานท่ีจะใหป้ฏิบติั 

ปฏิบติังานในต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพิการ นกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้และปฏิบติัหนา้ท่ีงานอ่ืนท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 1.3   ค่าจา้ง 5,700  บาท / เดือน     ระยะเวลาจา้ง  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  -   30 ก.ย. 2556 

2.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          2.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
          1.  มีสัญชาติไทย 
                           2.  มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
                           3.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                           4.  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549 
                           5.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ี
ในพรรคการเมือง 
                           6.  ไม่เป็นผูต้อ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผดิทาง
อาญาเวน้แต่เป็นโทษทางความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิโดยลหุโทษ ไม่เป็นผูบ้กพร่องใน
ศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                          7.  ไม่เคยเป็นผูถู้กลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
                          8.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนกัพรต  หรือนกับวช 
                          9.  เป็นผูมี้คุณสมบติัตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546 
 
 



                2.2  คุณสมบติัพี่เล้ียงเด็กพิการ 
                                1.  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
                                2.  เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
       3.  มีความรู้ความสามารถในการใชง้านโปรแกรม Microsoft office 

3.  เงื่อนไขการจ้าง 
                3.1  อตัราค่าจา้งครูพี่เล้ียงเด็กพิการเดือนละ  5,700 
                3.2  ไม่ผกูพนัการบรรจุแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                3.3  ไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
                3.4  เป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 

4.  วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
                ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเพื่อสอบคดัสรร ใหข้อใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ ห้องธุรการ โรงเรียน
อนุบาลภูกามยาว  ต าบล ดงเจน  อ าเภอ ภูกามยาว  จงัหวดั พะเยา   ตั้งแต่วนัท่ี  17 – 27  พฤษภาคม  2556  
เวลา  08.30-16.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ  สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์  054 - 422683 

5.  วธีิการคัดสรรบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พีเ่ลีย้งเด็กพกิาร 
              โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบติั  100  คะแนน 

6.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่สมัครจะต้องน ามายืน่ในวนัสมัคร 
                6.1  ส าเนาหลกัฐานท่ีแสดงวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  2  ฉบบั 
                6.2  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด   1 X 1.5 น้ิว  ซ่ึงถ่ายมาแลว้  
ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  3  รูป 
                6.3  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน  2  ฉบบั 
                6.4  ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน  2  ฉบบั 
                6.5 หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส(ถา้มี) 
หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบบัใหน้ าเอกสารตวัจริงมาแสดงในวนัสมคัรดว้ย  ทั้งน้ี  ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบั
ใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกตอ้งพร้อมลงช่ือก ากบั 

7.  การยืน่ใบสมัคร 
                 ผูส้มคัรเขา้รับการคดัสรรตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมคัร  
ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ใหถู้กตอ้งครบถว้นรับรองส าเนาถูกตอ้งพร้อมลงช่ือก ากบัเอกสารและ
หลกัฐานทุกฉบบัท่ีน ามายืน่สมคัร 



 

8.  ก าหนดการวันด าเนินการคัดสรร  
                ด าเนินการคดัสรรในวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2556  ระหวา่งเวลา 09.00 – 12.00 น.   โรงเรียนอนุบาล
ภูกามยาว  ต าบล ดงเจน  อ าเภอ ภูกามยาว  จงัหวดั พะเยา   
 
9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดสรร และประกาศรายช่ือผู้มีผ่านการคัดสรร 

1.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัสรร  ภายในวนัท่ี 27  พฤษภาคม  2556   
2.  ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัสรรในวนัท่ี 29  พฤษภาคม  2556  ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  

ต าบล ดงเจน  อ าเภอ ภูกามยาว  จงัหวดั พะเยา 
3.  ท าสัญญาจา้งในวนัท่ี 30  พฤษภาคม 2556  

10.  การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลอืก 
ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกคร้ังน้ีจะตอ้งท าสัญญาจา้ง ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ก าหนด คือ  

ตั้งแต่วนัเรียกตวัมาท าสัญญาจา้ง ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 
                จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
                                  ประกาศ ณ   วนัท่ี   17   พฤษภาคม   พ.ศ.  2556 
 
  
         (นางสาวรัชนีกร  พนัธ์พฒันกุล) 

            ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
 


