
ประกาศโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  จ านวน  
2  อัตรา  ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  
ดังนี้   

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,500 บาท) 
ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย จ านวน  2  อัตรา 
โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.1 มาปฏิบัติราชการไม่เกินเวลา 07.15 น. และกลับหลังจากส่งเด็กถึงมือผู้ปกครองจนครบ

ทุกคน 
1.2 รับนักเรียนจากผู้ปกครองในตอนเช้า และส่งคืนให้ผู้ปกครองในตอนเลิกเรียนร่วมกับครู

ประจ าชั้น 
1.3 ช่วยเหลือครูประจ าชั้นควบคุม ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางกิจกรรม

ประจ าวันรับผิดชอบนักเรียนชั้นอนุบาลไม่ให้คลาดสายตา  
1.4 ช่วยเหลือครูประจ าชั้นจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน และบันทึกแบบประเมินต่าง ๆ ใน

ชั้นเรียน 
1.5 ปิด – เปิด ประตู หน้าต่างห้องเรียน ท าความสะอาดห้องเรียน ทางเดินหน้าห้องเรียน 

อ่างล้างมือ  ที่แปรงฟัน ห้องน้ า และบริเวณอาคาเรียนของชั้นอนุบาล 
1.6 จัดบริการน้ าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนตามตาราง 
1.7 จัดเก็บและรวบรวมภาชนะใส่อาหาร(ถาดอาหาร) ส่งให้แม่บ้านน าไปท าความสะอาด

และเก็บถุงอาหารเสริม(นม)ท่ีใช้แล้วไปทิ้งถังขยะ 
1.8 ท าความสะอาดช้อนและแก้วน้ านักเรียนในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
1.9 ตรวจสุขภาพร่างกาย(ฟัน ผม เล็บมือ เล็บเท้า) และเครื่องแต่งกายนักเรียน กรณี

นักเรียนอจุจาระปัสสาวะราดหรือรดที่นอนและเครื่องแต่งกายให้ช่วยเหลือท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
1.10 รายงานพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัน และหากเด็กมีอาการเจ็บป่วยต้องสามารถดูแล หรือ

แจ้งแก่ครูประจ าชั้นหรือผู้ปกครองอย่างเร็วที่สุด 
1.11 การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ต้องมาท าการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ท า

ความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า บริเวณอาคารเรียนอนุบาล ซักผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าม่านและที่นอน ล้างแก้วน้ า 
จัดมุมประสบการณ์และสื่อการจัดกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับเด็กให้พร้อม  และหลังปิด
ภาคเรียนให้ท าความสะอาดห้องเรียนและเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

1.12 การออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการต้องขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนก่อนทุกครั้ง และ
สามารถออกไปท าธุระส่วนในกรณีมีเหตุจ าเป็น สัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง 



1.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในวันท างาน 

2. ระยะเวลาการจ้าง   1  ปีการศึกษา (พฤษภาคม  2561 – มีนาคม 2562) ท าสัญญาปีต่อปี 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

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

ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
3.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ  เจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
3.2.1 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุปริญญาการศึกษา(การศึกษาปฐมวัย)   
3.2.2 มีประสบการณ์การท างานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
3.2.3 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักและสามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้ 
3.2.4 เป็นผู้ที่มีความรักเมตตา  เอ็นดูเด็กเสมือนบุคคลในครอบครัว ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว 

โหดร้าย ท าร้ายเด็ก 

4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทอง

สวัสดิ์วิทยาคาร เลขที่ 251  ถนนวัยศึกษา  อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110  ตั้งแต่วันที่  4  
พฤษภาคม  2561  ถึง  วันที่  8  พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ห้องธุรการของโรงเรียน 

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 ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ  
5.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  1  ฉบับ  
5.6 ใบรับรองแพทย ์      จ านวน  1  ฉบับ  

6. การยื่นใบสมัคร 
6.1 ผู้สมัครจะต้องรับ  และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้อง และครบถ้วน 



6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณียห์รือเบอร์โทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร 

6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่   9  พฤษภาคม 2561       
ณ  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัน  

ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

9. วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2561  
สถานที่ด าเนินการคัดเลือก  อาคารเอ้ือมวัลลภ  ห้องประชุมเอ้ือมวัลลภ  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร                          
ในตารางดังนี ้

วัน  เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  11  พฤษภาคม  2561 

09.00 น.  เป็นต้นไป 

 

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์(100 คะแนน) 

1. เป็นสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร โดย
การประเมินจาก 
1.1 ประวัติส่วนตัว 

1.2 ประวัติการศึกษา 
1.3 ประสบการณ์การท างาน 
1.4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาการตอบ
ค าถาม 
1.5 เจตคติต่อการเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 

  

 

10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากล าดับที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้มีคะแนนสูงสุด 

10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1  เรียบตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูง
ลงมา  ภายในวันที่  11  พฤษภาคม  2561  โดยรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อครบก าหนด 1  ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ในแต่ละกรณ ี

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

11.1 การด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  พี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัยเรียงล าดับที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ  จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่  
14  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องธุรการ  อาคารเอ้ือมวัลลภ   โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 



11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย  ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะ
ถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

11.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง 

11.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มี
อ านาจในการจ้างอาจสั่งยกเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไข  และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

11.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะไม่
สามารถคัดค้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                               ประกาศ   ณ  วันที่     2   พฤษภาคม     พ.ศ. 2561 
           
 

 
(นายจ าลอง  ศรีสวัสดิ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
 


