ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
---------------------------------------ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/ 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้
1. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ ดูแล นักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครคัดเลือก
คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้มจี ิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า
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3. กําหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน
วัดโป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่าง วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) วุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาล ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ที่ลงนาม
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี)
หลักฐานตามข้อ (2) – (7) ให้นําต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผสู้ มัคร
เขียนคําว่า รับรองสําเนาว่าถูกต้องและลงชื่อ วันที่ กํากับไว้ด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ทางเว็บไซต์ http://www.saraburi2.org
6. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 การปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่
3 การประกอบคุณงามความดี

คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

5 เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคําถาม
พิจารณาจากการตอบคําถาม
พิจารณาจากการนําเสนอประสบการณ์
การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง ต่อครอบครัว
และต่อสังคม
พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา
การสื่อสาร
พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู
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7. เกณฑ์การตัดสิน
ผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนตามข้อ 6 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 โดยเรียงลําดับที่ผู้ได้
คะแนนจากมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งที่รับสมัครมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ทสี่ มัครก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
8. วัน เวลา และสถานทีค่ ดั เลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ตําบล
ท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
9. การประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทางเว็บไซต์
http://www.saraburi2.org
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กําหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
...................................
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

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

