
      
 
     
 
 

 ประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
เรื่อง   รับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 

(เงินอุดหนุนเทศบาลนครเกาะสมุย) 
---------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนมา ที่ ศธ04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทําหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ        
เรียนร่วม ดังน้ี 
 1.  ชื่อตาํแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ช่ือตําแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จํานวน 1 อัตรา 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
           - ปฏิบัติงานในตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย  
  1.3 ค่าจ้าง 12,000 บาท /เดือน 
 2.  คุณสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมัคร 
  2.1  คณุสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปน้ี 
   (1)  มสีัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสดุท้าย 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 
 



  2.2  คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการเรียนร่วมได้ 
          (2) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทางด้านการดูแลนักเรียนพิการ         
เรียนร่วม 
 3.  การรบัสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ระหว่างวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560              
เวลา 08.30 - 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  3.2  หลกัฐานทีต่้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 
   (2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
   (5) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง
สําเนาว่าถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการคดัเลือก 
      จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียน
วัดภูเขาทอง 
 5.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลือก 
         5.1 สอบภาคความรู้ 50 คะแนน  
   5.2 สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน   
        รวม  100  คะแนน  

6. วัน เวลา และสถานทีค่ดัเลือก 
 จะดําเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เป็น

ต้นไป ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 7.  การประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคดัคดัเลอืก 
  โรงเรียนวัดภูเขาทอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายในวันที่ 27        
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 8.  การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการคดัเลือก 
  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างใน  วันที่ 28 เดือนธันวาคม       
พ.ศ.2560 ต้ังแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
  8.2 การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  8.3 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกําหนดเวลาที่โรงเรียน



ประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
การเฉพาะราย 
  8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

                                  
                             (นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์) 

                                    ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ 
หลักสูตรการคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ครูพ่ีเลีย้งเด็กพิการเรียนร่วม 

........................................... 
ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
          ทําการสอบข้อเขียน 50 คะแนน ดังน้ี 
 
1. ความรอบรู้  

1.1 กฏหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
1.2 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับคนพิการ 
 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
2.1 ความรอบรู้เรื่องเด็กพิการ 9 ประเภท 

 

 ภาค ข  การสอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ใบสมัครสอบคดัเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว  ตําแหนง่ครพูีเ่ลี้ยงเดก็พกิารเรยีนร่วม  
โรงเรียนวัดภเูขาทอง  สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

 
เลขประจําตัวสอบ.............................. 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................. 
2. เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา............................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศกึษา ...........................................................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. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลกัฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วดังน้ี 
  สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สําเนาบัตรประชาชน   
  สําเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารบัคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
               (....................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 

ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 


