ประกาศโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
***********************************
ด้ว ยโรงเรี ย นวัดสั งกั ส รั ตนคีรี จะดำเนิ นกำรรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อคัดเลื อ กเป็นลู กจ้ ำงชั่ว ครำว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม จำนวน 1 อัตรำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอำศัยอำนำจตำมควำมในคำสั่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2560 เรื่องมอบอำนำจ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐและหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 040007/ว 115
ลงวันที่ 24 มีนำคม 2565 เรื่อง แจ้งบัญชี จัดสรรงบประมำณ
ปี พ.ศ. 2565 สำหรับจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม ระยะเวลำ 4 เดือน (ตั้งแต่มีนำคม
– มิถุนำยน 2565) จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียน
ทั่วไปจัดกำรเรียนรวม รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครเพื่อดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
พี่เลี้ยงเด็กพิกำรโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม จำนวน 1 อัตรำ
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บำท
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยน ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565
ลักษณะการจ้าง
เป็นกำรจ้ำงเหมำบริกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง ำนในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ำรในสถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ คนพิ ก ำร
และสถำนศึกษำที่จัดกำรเรี ย นรวม ให้ บ ริกำรทำงกำรศึ กษำเบื้องต้นแก่คนพิกำร และช่ว ยเหลื อครูในกำรจัด
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำเด็กพิกำรตำมคำแนะนำของครูประจำกำร รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ
ที่เป็ น กำรพัฒ นำศัก ยภำพเด็ กพิ กำร ภำยใต้ กำรก ำกั บ แนะนำ ตรวจสอบของครู และผู้ บริ ห ำรสถำนศึ กษำ
และปฏิบัติงำนหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิกำร
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในฐำนะพี่เลี้ยงเด็กพิกำรที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในกำร
ปฏิบั ติงำนร่ วมกับ ครู ในกำรจั ดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรภำยใต้กำรควบคุม กำกับ ตรวจสอบของผู้บริห ำร
สถำนศึกษำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ให้บริกำรช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิกำร จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กพิกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(2) ปฏิบัติหน้ำที่ดูแล ช่วยเหลื อเด็กพิกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกครู ผู้บริหำร เช่น กำรนำ
นักเรียนไปห้องน้ำ กำรช่วยเหลือในกำรรับประทำนอำหำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
(3) บันทึกข้อมูล ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรพัฒนำเด็กพิกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกครู

(4) ประสำนกำรทำงำนร่วมกับครู ผู้บริหำร ผู้ปกครอง ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
สำหรับเด็กพิกำร เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(5) ให้ควำมช่วยเหลือครูในกำรผลิต ดูแล บำรุงรักษำ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในกำรจัดกำรเรียน
สำหรับเด็กพิกำร
(6) ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร เช่น กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมวันสำคัญทำง
ศำสนำ กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
(7) ให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับกำรเรียนแก่เด็กพิกำร เช่น กำรทำกำรบ้ำน กำรเรียนซ่อมเสริม
ทักษะกำรใช้ชีวิตประจำวัน
(8) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กพิกำร
(9) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 มีสัญชำติไทย
4.1.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
4.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
4.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำม กฎ ก.ค.ศ. 2549
4.1.6 ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตำมกฎหมำยอื่ น หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตประกอบวิ ช ำชี พ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย หรือองค์กรวิชำชีพนั้นๆ
4.1.7 ไม่เป็ นผู้ บ กพร่ องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ ประกอบวิช ำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
4.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.1.9 ไม่เป็ นผู้ เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
4.1.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตำม
กฎหมำยอื่น
4.1.11 ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ
4.1.12 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสำมเณร ตำมคำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ำมพระภิกษุ
สำมเณรเรียนวิชำชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. 2536
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
4.2.1 สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น หรือวุฒิทำงกำรศึกษำอื่นไม่ต่ำกว่ำนี้
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) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ใบประกำศนียบัตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือใบประกำศนียบัตรอื่นๆ ที่แสดงว่ำจบ
กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำนี้ขึ้นไป ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย ฉบับจริงพร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริงพร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริงพร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบสำคัญกำรสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้ อม
ถ่ำยสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้ส มัครไม่ว่ำด้ว ยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้ สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงในครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก และสถำนที่ในกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ภำยในวันที่ 18 เมษำยน 2565 ณ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี และทำงเว็บไซต์
www.utt1.obec.go.th
9. วิธีการคัดเลือก
จะด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กผู้ ส มั ครสอบโดยวิ ธี กำรประเมิน ควำมสำมำรถควำมเหมำะสมกับ ต ำแหน่ ง
โดยกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อจัดลำดับ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
เวลา
20 เมษำยน 2565

สถานที่

การดาเนินงาน

ห้องประชุม
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี

สอบสัมภำษณ์

การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ 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) กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
10. เกณฑ์การตัดสิน
กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดลำดับที่ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับจำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำ
น้อย ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือ
ว่ำเป็นที่สิ้นสุด
11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นวัดสั งกัส รั ตนคีรี จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565
ณ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี และทำงเว็บไซต์ www.utt1.obec.go.th
12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี จะดำเนินกำรประกำศผลกำรคัดเลือก โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี และผู้ได้รับกำร
คัดเลือกจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
12.1 ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว
12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
12.3 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
13. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัว เพื่อทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก ให้ถือประกำศผลกำรคัดเลือก
จำกบั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กได้ เป็ น กำรเรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรท ำสั ญ ญำจ้ ำ ง และจะท ำสั ญ ญำจ้ ำ ง
ในวันที่ 25 เมษำยน 2565 และเริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยน 2565
ประกำศ ณ วันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยณชพล สมะถะธัญกรณ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
งำนบริหำรทั่วไป
โทร 081-324-5455

