ประกาศโรงเรียนเมืองอุบล
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประจําปีงบประมาณ 2558
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนเมืองอุบล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ ศธ 04183/ว 2535 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนร่วม ซึ่งโรงเรียนเมืองอุบล ได้รับจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจํา ปีงบประมาณ 2558
จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูพี่เลี้ยงให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน สัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรืออนุปริญญา ขึ้นไป
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนเมืองอุบล ระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 × 1.5 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นําต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( โดยการสัมภาษณ์ )
5. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี เวลา
การประเมินสมรรถนะ
13 กรกฎาคม 2558
- ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เวลา 09.30 น.-12.00 น
ทดสอบโดยการสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
100 คะแนน

-3สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเมืองอุบล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนเมืองอุบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเมืองอุบล และ ทาง www.muangubonschool.ac.th
ภายใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนเมืองอุบล หากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ลําดับที่ 1 ไม่มารายงานตัว ทางโรงเรียนจะประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในลําดับต่อไป ให้มารายงานตัว
และทําสัญญาจ้างต่อไป
8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว

ให้ถือประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนเมืองอุบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เป็นการเรียกตัวเพื่อให้รายงานตัวและทําสัญญาจ้างตามที่กําหนด
9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลําดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง โดยให้ทําสัญญาจ้างที่
โรงเรียนเมืองอุบล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หากไม่มารายงานตัวและทําสัญญาตามกําหนด ดังกล่าวถือ
ว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายพินิจ ส่งเสริม)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองอุบล

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนเมืองอุบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
------------------------------ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ทําสัญญาจ้าง

วันดําเนินการ
6 กรกฎาคม 2558
7 – 10 กรกฎาคม 2558
13 กรกฎาคม 2558
14 กรกฎาคม 2558
15 กรกฎาคม 2558

