
  
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูพ่ีเล้ียง 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

-------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทกลุ่มงานบริการ ตําแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็ก  จํานวน  1  อัตรา  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552    
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตําแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็ก โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ช่ือตําแหน่ง   กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ตําแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยง 
1.2 กลุ่มงานบริการ 
1.3 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 

1.3.1 ดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับ โดยประสานกับ ทาง
โรงเรียน และครูผู้สอนให้คําแนะนําปรึกษาในด้านการเรียน ดูแลทบทวนบทเรียน 

1.3.2 กํากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัย 
1.3.3 การเตรียมความพร้อม และการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ 
1.3.4 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการเด็ก 
1.3.5 ปฏิบัติตนตามแบบแผน และระเบียบของทางราชการ 
1.3.6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

1.4 อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท 
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
1.7 ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรการทําสัญญาถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ     

พ.ศ. 2547) 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกาย... 
 



 

  

2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหน่ง 
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครูพ่ี

เลี้ยง โดยคุณวุฒิท่ีใช้สาหรับการเลือกสรรต้องมีคุณวุฒิตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ท่ี โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ตั้งแต่วันท่ี 3 – 13 มิถุนายน 2559  ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่าย

มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงถ่ายในครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป 
3.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น ใบแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครพร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
3.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง 
3.2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง 
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
3.2.6 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสําเนา 

จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ท้ังนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลง
ชื่อกํากับในเอกสารท่ีสําเนาเพ่ือประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ 
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารท่ีแนบไม่มี คํารับรองสําเนาถูกต้อง โรงเรียน
บ้านหาดภราดรภาพ ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณารับสมัคร หรือไม่รับสมัคร 
โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 

 
 
 

3.3 เง่ือนไขในการ... 



 

  

3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีรับสมัคร อันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น 

4.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และสถานท่ี

เลือกสรร ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ   ทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหาด
ภราดรภาพ  www.banhadparadonpap.com   และทาง e - office 

5. หลักสูตรและวิธีคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ จะทําการคัดเลือกในวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 

5.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 11.00 น. (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 
- ความรู้ด้านการศึกษา 
- ความรู้ด้านการดูแลเด็กและด้านจิตวิทยา 

5.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ด้านความรู้เก่ียวกับเด็กและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ  ประสบการณ์การทํางาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการสอบข้อเขียน การ

สัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลําดับท่ีเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนน
การสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ดูท่ีลําดับการสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี        

24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ทางเว็บไซต์ www.banhadparadonpap.com 
และทาง e – office 

8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว 
8.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรกให้ถือว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 เป็นการ

เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง 
8.2 การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 

8.2.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิการแต่งตั้ง 
8.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีกําหนด 
8.2.3 ผู้นั้นไม่อาจมาทําสัญญาจ้างตามกําหนด 
 

8.2.4 กรณีตรวจสอบ... 



 

  

8.2.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโรงเรียน
บ้านหาดภราดรภาพจะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ท้ังสิ้น 

9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับท่ี 1 จะต้องมารายงานตัวทําสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านหาด

ภราดรภาพ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายวิเชียร หัตถา) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ปฏิทินการคัดเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูพ่ีเล้ียง 
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 27 พ.ค.  –  2  มิ.ย. 59  

2 รับสมัคร 3 – 13 มิ.ย. 59    

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 14 มิ.ย. 59  

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 23 มิ.ย.  59  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 24 มิ.ย. 59  

6 ทําสัญญาจ้าง 1 ก.ค. 59  

 


