ประกาศโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ได้รับจัดสรรอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ค่าจ้าง 6,000 บาท / เดือน
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้มีจติ สาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
- 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1.5 X 2 นิว้
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
(6) หลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสํ า คั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ทะเบี ย นสมรส
เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาว่าถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ และ www.wilaikiat.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทําการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
7. การประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ และ www.wilaikiat.ac.th
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์จะเรียกผู้ที่สอบขึน้ บัญชีได้ลําดับที่ 1 มารายงานตัวและทํา
สัญญาจ้าง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน่ จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เจริญคํา)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

กําหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
...................................
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน



