
 
 

ประกาศโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

เรื่อง  การรับสมัครคดัเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเหมาบริการ ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

 

  ดวยโรงเรียนทาแสงวิทยายน ประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจางเหมาบริการ  ตําแหนง   

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงเรียนทาแสงวิทยายนไดรับจัดสรรอัตราจาง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

จํานวน  1  อัตรา  โดยการจางเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ชื่อตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 

1.1  ชื่อตําแหนง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน  1  อัตรา 

1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม  ใหบริการทางการศกึษาเบ้ืองตนแกคนพิการและชวยเหลือคร ู    

ในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ  รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เปน

การพัฒนาศกัยภาพเด็กพิการ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบของครูและผูบริหารสถานศึกษา และ

ปฏิบัติงานหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับเด็กพิการ 

1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และ 

เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกับครูในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการภายใตการควบคุมกํากับ  ตรวจสอบ

ของผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องดังตอไปนี ้  

   1.3.1  ใหบริการชวยเหลือ  ดูแลเด็กพิการ  จัดเตรียมสื่ออุปกรณ  สําหรับการ

จัดการเรียนรูใหเด็กพิการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     1.3.2  ปฏิบัติหนาที่  ดูแล  ชวยเหลือเด็กพิการตามที่ไดรับมอบหมายจากครู 

ผูบริหาร เชน การนํานักเรียนไปหองน้ํา  ชวยเหลือในการรับประทานอาหาร  การเขารวมกิจกรรม  เปนตน 

     1.3.3  บันทึกขอมูล  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรายงานผลการพัฒนาเด็ก

พิการตามที่ไดรับมอบหมายจากครู 

     1.3.4  ประสานการทํางานรวมกับครู  ผูบริหาร  ผูปกครองดานการจัดการศึกษา 

การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการ  เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     1.3.5  ใหความชวยเหลือครูในการผลิต  ดูแล  บํารุงรักษา  อุปกรณ  สื่อ  เครื่องใช

ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ 

        1.3.6  รวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ  เชน  กิจกรรมหนาเสาธง 

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมไหวคร ู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน 
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     1.3.7  ใหคําปรึกษา  แนะนําเก่ียวกับการเรียนแกเด็กพิการ  เชน  การทําการบาน 

การเรียน  การซอมเสริมทักษะการใชชีวิตประจําวัน 

     1.3.8  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กพิการ 

       1.4  การไดรับเงินเดือน 

     1.4.1  ใหไดรับเงินเดือนเปน  คาจาง  9,000  บาท/เดือน 

     1.4.2  สิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยลูกจางชั่วคราว     

พ.ศ.2547 

     1.4.3  ระยะเวลาจางใหเปนไปตามสัญญาจาง  แตไมเกิน  1  ปงบประมาณ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

 (1) วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา 

 (๒) มีสัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 

 (3) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ  และไมเกิน  60 ปบริบูรณ 

           (4) ไมเปนโรคติดตอรายแรง  และไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได 

 (5) ไมเปนผูไรความสามารถ  จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 (1) เปนผูมีจิตสาธารณะ   รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กพิการได 

 (2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  หรือเทียบเทาขึ้นไป 
 

3. การรับสมัคร 

    3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

            ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร  สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวย   

ตนเองไดที่ โรงเรียนทาแสงวิทยายน หรือสมัครออนไลน ที่ลิ้งคดังนี ้

https://forms.gle/eUy6tgRpwLkFQATX9 

ระหวางวันที่  5  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2563  

เวลา 08.30 น. – 15.30 น. 

 

     3.2  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

  (1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว        

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  1  ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน  2  รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย) 

  (2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร          

จํานวน  1  ฉบับ 

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

  (4) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ  
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   (5) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน

พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 

   หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคาํรับรองสําเนา

ถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย ใหสงเอกสารทางอีเมล mrchanid1308@gmail.com ชวงโควดิ19 เปน File 

นามสกลุ JPG , PDF   
 

  4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคดัเลือก  ภายในวันที่  9  พฤษภาคม  2563             

ณ  โรงเรียนทาแสงวิทยายน หรือทางเวปไซต www.thasangwittayayon.com หรือทาง Facebook : 

https://www.facebook.com/thasang.wittayayon.14  หรือ ทาง Line : 0872372828 
 

  5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

      ทําการสอบคัดเลือกขอเขียน และสอบสัมภาษณ 
 

  6. วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 

      ดําเนินการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ  ในวันที่  12  พฤษภาคม  2563  เวลา  

09.00 น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมโรงเรียนทาแสงวิทยายน  

  7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

      โรงเรียนทาแสงวิทยายน  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนน  ภายในวันที่  

13  พฤษภาคม  2563  ณ โรงเรียนทาแสงวิทยาน หรอื www.thasangwittayayon.com หรือทาง 

Facebook : https://www.facebook.com/thasang.wittayayon.14  หรือ ทาง Line : 0872372828 
 

  8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

      8.1  ผูผานการประเมินลําดับที่  1  จะไดรับการจัดทําสัญญาจางก็ตอเมื่อ โรงเรียนทาแสง

วิทยายน ไดรับการอนุมัติแจงยอดจัดสรรเงินงบประมาณ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ  ดวยการโทรศพัทประสานงาน โทร.0872372828  ตั้งแตเวลา  09.00  น. – 12.00 น.  ณ  โรงเรียน

ทาแสงวิทยายน  และจัดสงสําเนาเอกสารประกอบการจัดจางไปกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1  โดยสัญญาจางใหเปนไปตามสัญญาจาง  ไมเกิน  1  

ปงบประมาณ  โดยไมผูกพันกับงบประมาณปตอป 

      8.2  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน     การ

สอบคัดเลือก  เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการเรียนรวมครั้งแรก  และใหมารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กําหนดในหนังสือเรียกใหมารายงานตัว        

จึงเปนหนาที่ของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชผีูผานการสอบคัดเลือก  

      8.3  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางเหมาบริการ  ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ตองมา

รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง  ลูกจางเหมาบริการ  ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ตามกําหนด  ถาพนเวลา

ดังกลาว  จะถือวาสละสิทธิแ์ละถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคดัเลือกเปนการเฉพาะราย 
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      8.4  การจางลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสู

การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
 

  9.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น      

จะคัดคานไมได  ไมวากรณีใดๆ 

 

      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

                                                                                         
                    (นายชนิด  บุญชศูร) 

                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน 
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กําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเหมาบริการ  ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

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

การดําเนินการ วันที่ดําเนินการ 

- ประกาศรับสมัคร วันที่  5  พฤษภาคม  2563 

- รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) ระหวางวันที่  5 – 8  พฤษภาคม  2563 

- ดําเนินการคัดเลือก 

- สอบขอเขียนและสัมภาษณ 

วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 

ตั้งแตเวลา  09.00 น. เปนตนไป 

- ประกาศผลการคดัเลือก ภายในวันที่  13  พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง เมื่อไดรับอนุมัติเงินงวดจาก  สพฐ. แลวเทานั้น 

 

หมายเหต ุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัคร  และความเหมาะสม 


