
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
*********************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 
2562 ไปพลางก่อน) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนส าหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ(พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) ให้กับโรงเรียน ในระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)  จ านวน  ๑ อัตรา นั้น 
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ต ำแหน่ง  และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
      ๑.๑ ชื่อต ำแหน่ง  ลูกจ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร  
   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
      ๑.๒  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
                      ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงให้กำรดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิกำรและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๑.๓  ค่ำจ้ำง ๙,๐๐๐ บำท/เดือน   
      ๑.๔  ระยะเวลำในกำรจ้ำง เดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ เดือน)   
  

 ๒.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2.2  สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 
  2.3  อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์ 

2.4  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง  และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2.5  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

 
          3. ขอบเขตงำน 
  ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ให้บริการช่วยเหลือ  ดูแลเด็กพิการ  จัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ   
       ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การน านักเรียน   

  ไปห้องน้ า  การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
3.3 บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีได้รับ 
      มอบหมายจากครู 

 
/ 3.4  ประสาน…… 
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 3.4  ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
       ส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.5  ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนส าหรับ            
       เด็กพิการ 

 3.6  ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทาง 
       ศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 3.7  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม  
       ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3.8  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

 ๔.  การรับสมัคร 
      ๔.๑   วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรสำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) ระหว่ำงวันที่ ๑๙   กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓   
ในเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
      ๔.๒  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                       (๑)  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วย) 
                       (๒)  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
                       (๓)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
                       (๔)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
                       (๕)  หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  พร้อมส ำเนำ 
จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ตรงกัน)  
                       (๖)   ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำกสถำนพยำบำลของรัฐและแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     หลักฐำนตำมข้อ (๒) – (๖) ให้น ำต้นฉบับจริงมำเพ่ือตรวจสอบ และส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำว่ำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
      ๔.๓   เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
    ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำม
คุณวุฒิของต ำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลท ำให้ไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น   
 
 
 

/๕.  หลักเกณฑ์….. 
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
    ๕.1  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 

     - ความรอบรู้ทั่วไปและข่ำวสำร เหตุกำรณ์ในโลกปัจจุบัน 
     - ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                             
     - ความสามารถทางการคิดค านวณ                            
    - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
    -  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     -  พรบ.กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑         
    ๕.2  ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 
   - ประวัติส่วนตัวและการศึกษา   10 คะแนน 
   -  การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน 
   -  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  10 คะแนน 
   -  เจตคติและอุดมการณ์  10 คะแนน 
   -  การมีปฏิภาณไหวพริบ  10 คะแนน 

 
๖. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ สอบคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี  เวลำ กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

เวลำ ๐๙.3๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปเกี่ยวกับงำนท่ีปฏิบัติ 
  - ความรอบรู้ทั่วไป 
  - ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                             
  - ความสามารถทางการคิดค านวณ                            
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
  - พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - พรบ.กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๑   
  - ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ในโลกปัจจุบัน 

๕๐ คะแนน 

๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลำ ๑๓.๐๐ น. 

 

ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
- ทดสอบโดยกำรสัมภำษณ์ 

5๐ คะแนน 

รวม 1๐๐  คะแนน 
 
สถานที่สอบ  ณ  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) หมู่ ๑ ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 

/๗.  เกณฑ์กำรตัดสิน….. 
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 ๗.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
      ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผ่านการสอบภาคความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเรียงล ำดับผู้ที่
ได้คะแนนรวมทั้งสองภำคจำกสูงลงมำต่ ำหำกคะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำหำกคะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๒ 
จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ณ โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)  หรือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๒ ที่เว็ปไซด์ www.utd2.go.th  ภำยในวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรได้เป็นเวลำ ๒ ปี  โดยจะประกำศผลผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมบัญชี ในล ำดับที่ ๑ ให้มำรำยงำนตัว ณ  
โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)   หำกผู้ผ่ำนกำรคัดสรรล ำดับที่ ๑ ไม่มำรำยงำนตัวตำมวันเวลำที่ก ำหนด ทำง
โรงเรียนเรียกให้ผู้ผ่ำนกำรคัดสรรในล ำดับต่อไปให้มำรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงต่อไป 
 

๙.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
      ให้ถือประกำศผลกำรเลือกสรรของโรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๒ เป็นกำรเรียกตัวเพื่อให้รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงตำมที่ก ำหนด 

          ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในล ำดับที่ ๑ จะต้องมำรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง โดยให้ท ำสัญญำจ้ำงที่
โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)  ในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ หำกไม่มำรำยงำนตัวและท ำสัญญำตำม
ก ำหนดดังกล่ำวถือว่ำสละสิทธิ์ จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน   กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

           
 
             

 
                                                              (นำยวนัชัย  ค ำเทพ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกจ้ำงเหมำบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๒ 

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

 
 

ขั้นตอนที่  กิจกรรม วันด ำเนินกำร 
๑ ประกำศรับสมัคร ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
๒ รับสมัคร ๑๙ – ๒๓  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
๓ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 

(เวลำ ๑๖.๓๐ น.) เป็นต้นไป 
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปเกี่ยวกับงำนท่ีปฏิบัติ 
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

๕ ประกำศผลกำรเลือกสรร ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
๖ ท ำสัญญำจ้ำง ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

          เลขที่........./.......... 
 

ใบสมัครคัดเลือกจ้ำงเหมำบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน 
ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 

โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต)   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๒ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นำมสกลุ........................................................................... 
       สัญชำติ ...........................................เชื้อชำติ....................................ศำสนำ............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต ำบล.................................อ ำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ ส ำนักงำน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอำยเุมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต ำบล...................................... 
       อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก.........................................................................................................................  
       ได้รับวุฒิกำรศึกษำ....................................................................................................................................  
       มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษ คือ................................................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นอัตรำจ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
       โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) 
 
 
 
      (ลำยมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

 


