
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

*********************************************************************** 
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ เพ่ือจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ระยะเวลาที่เริ่มจ้าง – ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา นั้น  

โรงเรียนบ้านห้วยยาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ชื่อตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ  งานสายสนับสนุน ตำแหน่ง               

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งพ่ีเลี้ยงให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
๑.๓ ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดอืน 
๑.๔ ระยะเวลาในการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง – ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๓  

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.2 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ได้ 
2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

 
 
 

/ 3 ขอบเขต…… 
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3. ขอบเขตงาน 
ปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี ้ยงเด็กพิการที ่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดี            

ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม กำกับ ตรวจสอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู ้บริหาร      
เช่น การนำนักเรียนไปห้องนำ้ การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น 

3.3 บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็ก
พิการตามที่ได้รับ มอบหมายจากครู 

3.4 ประสานการทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ สำหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3.5 ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื ่อ เครื ่องใช้ใน           
การจัดการเรียนสำหรับเด็กพิการ 

3.6 ร่วมกิจกรรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 
วันสำคัญ ศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3.7 ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็ก เช่น การทำการบ้าน การเรียน          
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน 

3.8 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 23 เมษายน ๒๕๖๓ ในเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑  x ๑.๕ นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วย) 
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที ่สมัคร 

จำนวน ๑ ฉบับ  
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
 

/ (๕) หลักฐานอื่นๆ…… 
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(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐและ
แสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หลักฐานตามข้อ (๒) – (๖) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนา
เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยืน่หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา             
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครดังกล่าว และการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
๕.1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง                  

(คะแนน 50 คะแนน) 
- ความรอบรู้ทั่วไปและข่าวสาร เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความสามารถในการคิดคำนวน 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

    - พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.2 ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 

    - ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน 
- การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน 
- บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  10 คะแนน 
- เจตคติและอุดมการณ์  10 คะแนน 
- การมีปฏิภาณไหวพริบ  10 คะแนน 

 

 
 

/ ๖ กำหนดวัน เวลา… 
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๖. กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 28 เมษายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.3๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 
- ความรอบรู้ทั่วไปและข่าวสาร เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความสามารถทางการคิดคำนวณ 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ.ศ.๒๕๕๑  

5๐ คะแนน 
 

28 เมษายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
-   ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ 

5๐ คะแนน 
 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
***   สถานทีส่อบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ ๗ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
ผู ้สมัครที ่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนการสอบภาคความรู ้ความสามารถทั่วไปและ

ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผ่านการสอบภาคความสามารถและความเหมาะสม              
กับตำแหน่งโดยเรียงลำดับผู้ที ่ ได้คะแนนรวมทั้งสองภาคจากสูงลงมาต่ำหากคะแนนเท่ากันให้ผู ้ที่มีคะแนน                
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ที่สมัครกอ่นอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ๒ จะประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ๒
เขตท่ีเว็บไซด ์ www.utd2.go.th ภายในวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นเวลา ๒ ปี 
โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชี ในลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หากผู้
ผ่านการคัดสรรลำดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ทาง โรงเรียนจะเรียกให้ผู ้ผ่านการคัดสรร           
ในลำดับต่อไปให้มารายงานตัว และทำสัญญาจ้างต่อไป 

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์๒ เป็นการเรียกตัวเพ่ือให้รายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามท่ีกำหนด 
/ ๑๐ การจัดทำสัญญาจ้าง… 

http://www.utd2.go.th/
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๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง โดยให้ทำสัญญาจ้าง

ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง  ในวันที่ 30   เมษายน  ๒๕๖๓ หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนดดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
  (นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ)      

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์๒ เขต 
--------------------------------------------------------------- 

 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม วันดำเนินการ 
๑ ประกาศรับสมัคร 13 เมษายน ๒๕๖๓ 
๒ รับสมัคร 21 – 23  เมษายน ๒๕๖๓ 
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 24 เมษายน ๒๕๖๓ 
๔ ความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 

ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
28 เมษายน ๒๕๖๓ 

๕ ประกาศผลการเลือกสรร 29 เมษายน ๒๕๖๓ 
๖ ทำสัญญาจ้าง 30  เมษายน ๒๕๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เลขที่........./.......... 
 

ใบสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่กาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ 
…………………………………………………………. 

 
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................... .............................. 

สัญชาติ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.... ........................................ 
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................... ...............................

อายุถึงวันสมัคร............................ป.ี................................................เดือน............................................ .. 
๓. เกิดท่ีตำบล .................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.... ............................ 
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน............................. 

.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................. 
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................ .............................. 

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

๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................... .............................
ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................................................................................. 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................... ............................ 
.................................................................................................... ........................................................... 

๗. ขอสมัครเป็นอัตราจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุนตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียน
บ้านห้วยยาง 

 
 

(ลายมือชื่อ).......................................................ผู้สมัคร 
    (.........................................................) 

ยื่นใบสมัคร วันที่...............เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 


