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ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
********************* 

 ด้วยโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม ่เขต 1  มีความประสงค์จ้างลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  

1.ชื่อตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน  1  อัตรา 
    ค่าจ้าง 12,000 บาท / เดือน 

     2. ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา 
          ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน 
 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
    1.1คุณสมบัติท่ัวไป  
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทาง  อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

 
1.2คุณสมบัติ  เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

2.2.1ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ 
   (1)  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 

(2) มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์สอนการศึกษาพิเศษ 
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 (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและ

หน้าที่ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
2.2.2ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

   (1)  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
(2) มีวุฒกิารศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การ

ดูแลเด็กพิเศษ 
 (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและ

หน้าที่ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 

 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับ
สมัครระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในเวลาราชการ ณ 
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 37/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
ติดต่อสอบถาม 1.นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่ 081-7833599 2. นายพรพิพัฒน์  ปวงจักร์ทา 085-8700431 
สำนักงาน 053-379190 
 

 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร  
  4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด 

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกนิ 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกลุหลังรูปด้วย) 

4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ 
4.6 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม

สำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
4.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ   ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
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  4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  
 

          5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
        ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าสอบ คัด เลื อก ภายใน วันที่  29 เมษายน  พ .ศ .2565                            
ณ  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้   
 6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
         โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ จะคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้ 
  7.1 ประเมินความรู้ความสามารถ  (50 คะแนน) 
  7.2 การสอบการสัมภาษณ์    (50 คะแนน) โดยประเมินจาก 
   1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
   3) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   4) เจตคติและอุดมการณ์  
 7.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
         โรงเรียนวัดป่าข่อยใต ้ อำเภอเมืองเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต  1  จะดำเนินการประเมินความรอบรู้ความสามารถ และการสอบการสัมภาษณ์  (ท้ังนี้ตารางการ
ประเมินอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา) ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สถานที่คัดเลือก  
ณ  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
1 ตามกำหนดการประเมินในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่ประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565      
09.00 น. – 11.00 น. ประเมินความรู้ ความสามารถ 50  
13.00 น. เป็นต้นไป การสัมภาษณ์ 50  
 รวม 100  
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8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 

  ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะ
จดัลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 
 9.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 
    โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
เว็บไซต์โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
 10.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาให้มารายงานตัว 
  10.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับท่ี 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียน
วัดป่าข่อยใต้ ในวันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. 
  10.2 หากผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด โรงเรียนจะเรียกลำดับ
ต่อไปทันท ี
 
 

 11.  หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดจ้าง  
  12.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ 
  12.2 สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 2 ฉบับ  
  12.3 สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน 2 ชุด 
  12.4 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   จำนวน 2 ฉบับ 
  12.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว    จำนวน 2 รูป 
  เอกสารทุกฉบับ ให้นำต้นฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคำ
รับรอง สำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   18 เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุรเชษฐ์  ชัยชาญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษและ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2565  
2 รับสมัคร วันที่ 18-28 เมษายน พ.ศ.2565  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที ่29เมษายน พ.ศ.2565  

4 
การประเมินความรู้ความสามารถและ 
การสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  
6 รายงานตัว  วันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
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ใบสมัครคัดเลือกครูการศึกษาพิเศษและพี่เลี้ยงเด็กพิการ  เลขที่........./.......... 
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

ตำแหน่งที่สมัคร    ครูการศึกษาพิเศษ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ   
 

1.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 

2.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร...............ปี    สถานภาพ  โสด    สมรส   หย่าร้าง   อ่ืนๆ ...................... 

3.    เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 

4.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 

5.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 

6.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีความสามรถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 

7.     ประสบการณ์การทำงาน ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                   ยื่นใบสมัคร วันที่ .........เดือน ........................... พ.ศ.25...... 

 


