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ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก

ประกำศโรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี
เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวต าแหน่ ง พี่ เ ลี้ ย ง เด็ ก จ านวน 1 อั ต รา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนที่ มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกายสติปัญญา หรือทางอารมณ์จิตใจ และช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน
ตามคาแนะนาของครูประจาการ
1.2.2 ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ สั ญ ญาจ้ า งก าหนด และตามที่ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษามอบหมาย
1.3 ค่าจ้างอัตราละ 7,360 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กมีความต้องการพิเศษได้
(2) สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุปริญญาขึ้นไปทุกสาขา
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนอนุบาลอุบ ลราชธานี ระหว่าง วันที่ 14 มิถุน ำยน 2561
ถึงวันที่ 26 มิถุนำยน 2561
เวลำ 08.30 น.- 16.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นาต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนาเอกสาร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี www.anubanubon.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
6. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องบุคลากร อาคาร 4 ชั้น 2
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดคัดเลือก
ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลอุ บ ลราชธานี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กตามล าดั บคะแนน
ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี www.anubanubon.ac.th
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการประเมินลาดับที่ 1 จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง โดยไม่ผูกพันงบประมาณ
ในปีต่อไป

8.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
และให้ มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดในหนังสื อเรียกให้ มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ส มัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ต้องไปรายงาน
ตั ว เพื่ อ จั ด ท าสั ญ ญาจ้ า ง ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นต าแหน่ ง พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ตามก าหนด ถ้ า พ้ น เวลาดั ง กล่ า ว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายอภัย สบายใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ใบสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

เขียนทีโ่ รงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ ............ ปี เกิดวันที่......เดือน
.................... พ.ศ. ................. อยู่บ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ตาบล .............................. อาเภอ
...................................... จังหวัด ...................................................... โทรศัพท์ ......................................
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กและสรรหาเพื่ อ ท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก
ปัจจุบันมีอาชีพ ..................................... สถานภาพปัจจุบัน โสด สมรส  หย่า หม้าย
มีประสบการณ์ทางาน ...................................................................................................................................
เป็นเวลา ............. ปี ........... เดือน ความสามารถพิเศษ.................................................................................
พร้อมแนบเอกสารการรับสมัครดังนี้
( ) ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
( ) อืน่ ๆ.................................................................
(ลงชื่อ)

( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา จานวน 1 ฉบับ

ผู้สมัคร

(..................................................)
วันที่ ........... เดือน............................... พ.ศ. ............
บันทึกเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า
 หลักฐานครบถ้วน
 หลักฐานไม่ครบ
(ลงชื่อ)
เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
(..................................................)
วันที่ ........... เดือน............................... พ.ศ. ............

