
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลึก 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

**************************************************************************** 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยลึก ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 แผนงานพ้ืนฐานด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา  
สมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนส าหรับนักเรียนพิการ งบด าเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ 
ราชการ เพ่ือจัดจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในระยะเวลาที่เริ่มจ้าง – ๓0 กันยายน ๒๕๖6 จ านวน ๑ อัตรา นั้น 

โรงเรียนบ้านห้วยลึก จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา
บริการ บุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยมี
รายละเอียด ดังน ี้ 

๑. ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
๑.๑ ชื่อต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๑ อัตรา  
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่

อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
๑.๓ ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดอืน  
๑.๔ ระยะเวลาในการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง – ๓0 กันยายน ๒๕๖6 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร  
2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6  
2.2 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย  
2.3 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ได้  
2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  
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3. ขอบเขตงาน  
ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดี ใน

การปฏิบัติงาน ร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

 

3.1 ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ 
เรียนรู้ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร 
เช่น การน านักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  

3.3 บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็ก 
พิการตามที่ได้รับ มอบหมายจากครู  

3.4 ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การ
ฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพ ส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

3.5 ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อ เครื่องใช้ใน การ
จัดการเรียนส าหรับเด็กพิการ  

3.6 ร่วมกิจกรรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 
วันส าคัญ ศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  

3.7 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็ก เช่น การท าการบ้าน การเรียน 
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน  

3.8 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

๔. การรับสมัคร  
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถ

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ 
19 มีนาคม ๒๕๖6 ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่ เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วย)  

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ  
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 

/ (๕) หลักฐานอื่นๆ…… 
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(๕) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  

(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐและ แสดง
ว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักฐานตามข้อ (๒) – (๖) ให้น าต้นฉบับจริง
มาเพ่ือตรวจสอบ และส าเนา เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  

 

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา  ไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่าการรับ
สมัครดังกล่าว และการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 

ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง (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 เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
20 มี.ค. 2566 

9.00 น. เป็นต้นไป 
ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
- ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ 5๐ คะแนน 

รวม 50 คะแนน 

*** สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 36 หมู่ 5 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก  

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการสอบภาคความสามารถและความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากสูงลงมาต่ าหากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
 

/ 8. การประกาศ…… 
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๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ๒ 
จะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ๒ เขตที่เว็บไซด์ www.utd2.go.th ภายในวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖6 ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้เป็นเวลา ๒ ปี โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีในล าดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว 
ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก หากผู้ ผ่านการคัดสรรล าดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด ทาง โรงเรียน
จะเรียกให้ผู้ผ่านการคัดสรร ในล าดับต่อไปให้มารายงานตัว และท าสัญญาจ้างต่อไป 

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว  
ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์๒ เป็นการเรียกตัวเพ่ือให้รายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามท่ีก าหนด  
 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัว และท าสัญญาจ้าง โดยให้
ท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ้านห้วยลึก ในวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖6 หากไม่มารายงานตัวและท าสัญญาตาม
ก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 

(นางดาวดึงส์  มาลาทอง)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก 
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ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

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

ขั้นตอนที่ กิจกรรม วันด าเนินการ 
๑ ประกาศรับสมัคร  15 มีนาคม ๒๕๖6  
๒ รับสมัคร  15 – 19 มีนาคม ๒๕๖6  
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  19 มีนาคม ๒๕๖6  
๔ ความรู้สามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง  20 มีนาคม ๒๕๖6  
๕ ประกาศผลการเลือกสรร  21 มีนาคม ๒๕๖6 
๖ ท าสัญญาจ้าง  22 มีนาคม ๒๕๖6 
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เลขที.่......../.......... 
ใบสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ส านักงานเขตพื้นที่กาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ 

…………………………………………………………. 
 

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล......................................................................... 
สัญชาติ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 

๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................................................... 

อายุถึงวันสมัคร............................ป.ี................................................เดือน..............................................  

๓. เกิดท่ีต าบล .................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................................. 

๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................................................................................  

ออก ณ ส านักงาน.........................................เมื่อวันที่……….........เดือน........................ พ.ศ. ................. 
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