
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
*********************************** 

 ด้วยโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี   จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม  จ ำนวน  1  อัตรำ  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่  1340/2560  สั่ง  ณ  วันที่  24  สิงหำคม  2560  เรื่องมอบอ ำนำจ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐและหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ด่วนที่สุด  ที่  ศธ 040007/ว 115  ลงวันที่  24  มีนำคม  2565  เรื่อง  แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมำณ   
ปี  พ.ศ.  2565  ส ำหรับจ้ำงพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม  ระยะเวลำ  4  เดือน  (ตั้งแต่มีนำคม 
– มิถุนำยน 2565)  จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียน
ทั่วไปจัดกำรเรียนรวม  รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อด าเนินการคัดเลือก 
      ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม  จ ำนวน  1  อัตรำ 
      ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,000  บำท 
      ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที ่ 25  เมษำยน  ถึงวันที่  30  มิถุนำยน  2565  
      ลักษณะการจ้าง  เป็นกำรจ้ำงเหมำบริกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร 
     จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 
 2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กพิกำรในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  
และสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวม  ให้บริกำรทำงกำรศึกษำเบื้องต้นแก่คนพิกำร  และช่วยเหลือครูในกำรจัด
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  พัฒนำเด็กพิกำรตำมค ำแนะน ำของครูประจ ำกำร  รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เป็นกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  ภำยใต้กำรก ำกับ  แนะน ำ  ตรวจสอบของครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับเด็กพิกำร 
 
 3.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงำนในฐำนะพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรที่ต้องใช้ควำมรู้   ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และเจตคติที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับครูในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรภำยใต้กำรควบคุม   ก ำกับ  ตรวจสอบของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ในเรื่องดังต่อไปนี้  
      (1)  ให้บริกำรช่วยเหลือ  ดูแลเด็กพิกำร  จัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กพิกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
      (2)  ปฏิบัติหน้ำที่ดูแล  ช่วยเหลือเด็กพิกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกครู  ผู้บริหำร  เช่น  กำรน ำ
นักเรียนไปห้องน้ ำ  กำรช่วยเหลือในกำรรับประทำนอำหำร  กำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
      (3)  บันทึกข้อมูล  ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  และรำยงำนผลกำรพัฒนำเด็กพิกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกครู  
 



 
 
      (4)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับครู  ผู้บริหำร  ผู้ปกครอง  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
ส ำหรับเด็กพิกำร  เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
      (5)  ให้ควำมช่วยเหลือครูในกำรผลิต  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  อุปกรณ์  สื่อ  เครื่องใช้ในกำรจัดกำรเรียน
ส ำหรับเด็กพิกำร  
      (6)  ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร  เช่น  กิจกรรมหน้ำเสำธง  กิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำ  กิจกรรมวันไหว้ครู  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
      (7)  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียนแก่เด็กพิกำร  เช่น  กำรท ำกำรบ้ำน  กำรเรียนซ่อมเสริม
ทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน  
      (8)  งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเด็กพิกำร  
      (9)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
      4.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
    4.1.1  มีสัญชำติไทย  
    4.1.2  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์  
    4.1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
    4.1.4  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  หรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
    4.1.5  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  หรือไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำม  กฎ  ก.ค.ศ.  2549  
    4.1.6  ไม่ เป็นผู้ อยู่ ในระหว่ำงถูกสั่ ง พักรำชกำร   ถูกสั่ ง ให้ออกจำกรำชกำรไว้ ก่อน 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้   หรือตำมกฎหมำยอ่ืน  หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำย  หรือองค์กรวิชำชีพนั้นๆ  
    4.1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
    4.1.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
    4.1.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ  
    4.1.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตำม
กฎหมำยอื่น  
    4.1.11 ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ  
    4.1.12 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือสำมเณร  ตำมค ำสั่งมหำเถรสมำคม  เรื่อง  ห้ำมพระภิกษุ
สำมเณรเรียนวิชำชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. 2536  
      4.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    4.2.1  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  หรือวุฒิทำงกำรศึกษำอ่ืนไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
ขึ้นไป  
    4.2.2  เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ  รักงำนบริกำร  และสำมำรถดูแลเด็กพิกำรได้ 
 



 
 
 5.  การรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  ตั้งแต่วันที่  11  ถึง
วันที่  15  เมษำยน  2565  เวลำ  08.30 – 16.00 น. 
  
 6.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
      (1)  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ำยไม่เกิน  6  เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน  3  รูป  
      (2)  ใบประกำศนียบัตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือใบประกำศนียบัตรอ่ืนๆ ที่แสดงว่ำจบ
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำนี้ขึ้นไป  ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย ฉบับจริงพร้อมถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน 1 ฉบับ  
      (3)  บัตรประจ ำตัวประชำชน  ฉบับจริงพร้อมถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ  
      (4)  ทะเบียนบ้ำน  ฉบับจริงพร้อมถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ  
      (5)  ใบรับรองแพทย์  ฉบับจริงซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม 
กฎ  ก.ค.ศ.  ว่ำด้วยโรค  พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ  
      (6)  หลักฐำนอ่ืนๆ  (ถ้ำมี)  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ฉบับจริงพร้อม 
ถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 
 7.  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
      ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร  และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงในครั้งนี้
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได ้
 
 8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  และสถำนที่ในกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ภำยในวันที่  18  เมษำยน  2565  ณ  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  และทำงเว็บไซต์  
www.utt1.obec.go.th 
 
 9.  วิธีการคัดเลือก 
      จะด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยวิธีกำรประเมินควำมสำมำรถควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
โดยกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือจัดล ำดับ  ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

สถานที ่ การด าเนินงาน 

20 เมษำยน 2565 ห้องประชุม 
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 

สอบสัมภำษณ์ 

 
 
 
 

http://www.utt1.obec.go.th/


 
 
      การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์  โดยประเมินจำก 
  (1)  ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ   คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (2)  ควำมรู้ควำมสำมำรถ    คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (3)  บุคลิกภำพท่วงทีวำจำ   คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (4)  วุฒิภำวะทำงอำรมณ์    คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (5)  กำรมีปฏิภำณไหวพริบ   คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (6)  ควำมคิดสร้ำงสรรค์มีเจตคติและอุดมกำรณ์ คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
  (7)  กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อ่ืน และมนุษย์สัมพันธ์ คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 
 10. เกณฑ์การตัดสิน 
      กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  60  
      กำรจัดล ำดับที่  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้  ให้เรียงล ำดับจำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำ
น้อย  ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือ
ว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
 
 11. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกภำยในวันที่  22  เมษำยน 2565  
ณ  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี และทำงเว็บไซต์  www.utt1.obec.go.th 
 
 12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  จะด ำเนินกำรประกำศผลกำรคัดเลือก  โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี  และผู้ได้รับกำร
คัดเลือกจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
      12.1  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว 
      12.2  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 
      12.3  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 
 13.  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
      กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัว  เพ่ือท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก  ให้ถือประกำศผลกำรคัดเลือก
จำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้   เป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับ กำรท ำสัญญำจ้ำง  และจะท ำสัญญำจ้ำง 
ในวันที่  25  เมษำยน  2565  และเริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่  25  เมษำยน  2565 
 

  ประกำศ  ณ  วันที่  8  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
      (นำยณชพล  สมะถะธัญกรณ์) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 
 
งำนบริหำรทั่วไป 
โทร 081-324-5455 

http://www.utt1.obec.go.th/

