
 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 
 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

 ด้วย โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครพ่ีูเลี้ยงเด็กปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา  

ดังนั้น จึงมีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครพ่ีูเลี้ยงเด็กปฐมวัย  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท)  
     ต าแหน่ง ครพ่ีูเลี้ยงเด็กปฐมวัย   จ านวน    1   อัตรา    
     โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 ช่วยเหลือครูประจ าชั้นดูแล รับผิดชอบนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จ านวน 1 ห้อง  
1.2 ปิด –เปิด ประตู หน้าต่างห้องเรียน และท าความสะอาดห้องเรียน ทางเดินหน้าห้องเรียน  
1.3 รับนักเรียนจากผู้ปกครองในตอนเช้า และส่งคืนให้ผู้ปกครองในตอนเลิกเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น  
1.4 ช่วยเหลือครูประจ าชั้นควบคุม ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน  
1.5 จัดบริการน้ าด่ืม อาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนตามตาราง  
1.6 จัดเก็บและรวบรวมภาชนะใส่อาหาร (ถาดอาหาร) ส่งให้แม่บ้านน าไปท าความสะอาด  
1.7 ท าความสะอาดช้อนและแก้วน้ านักเรียนในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ  
1.8 ตรวจสุขภาพร่างกาย (ฟัน ผม เล็บมือ เล็บเท้า) และเครื่องแต่งกายนักเรียน กรณีนักเรียนอุจจาระ

ปัสสาวะราดหรือรดที่นอนและเครื่องแต่งกายให้ช่วยเหลือท าความสะอาดให้เรียบร้อย  
1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 2. ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – มีนาคม 2562) ท าสัญญาปีต่อปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผล
การประเมินการปฏิบัติงาน 
 3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

3.1 คุณสมบัติทั่วไป  
3.1.1 มีสัญชาติไทย  
3.1.2 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)  
3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
3.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 



 3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
3.2.1 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
3.2.2 มีประสบการณ์การท างานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)  
3.2.3 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้ 

4.  การรับสมัคร 
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันที่ 16 -  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  (ในวันและเวลาราชการ) 
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

5.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1  ฉบับ  
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ  
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1  ฉบับ  
5.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ  
5.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  3  รูป  
5.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  
  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ในวันที่ 23 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ 
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 

7.หลักสูตรและวิธีการสรรหา 
 หลักสูตรและวิธีการสรรหาครูพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 การประเมินภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  50   คะแนน 
โดยการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ตามรายละเอียดดังนี้ 

- พลวัต นโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอนุบาล 

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 

- สมรรถนะในการท างาน จรรยาบรรณ และคุณธรรมส าหรับครู 

- ความรู้ ความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.2 การประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  50   คะแนน 

 
 



5. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
 

วันและเวลา เวลา ก าหนดการ คะแนน หมายเหตุ 
25  กรกฎาคม  2561 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน (อัตนัย) 50  

13.00 – 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ 50  

 สถานที่ส าหรับการสรรหา   โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

7.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา วันที่  31  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง โดย

เรียงล าดับที่ จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย 

8. การท าสัญญาจ้าง 
 (1) ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามล าดับที่ในบัญชีตามประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาของทางโรงเรียน 
 (2) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาท าสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 

    (ลงชื่อ)    
(นายเอกพงศ์   บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 
 


