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ประกาศโรงเรียนศกึษาพิเศษชัยนาท 
   เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคดัเลือก เพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว  

ต าแหนง่ พี่เลีย้งเดก็พกิาร 
 

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

           ตามท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและคัดเลือก เพื่อจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ นั้น  จึงอาศัยอ านาจ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 11/2556 สั่ง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหนง่ กลุ่มงาน และรายละเอียดการจา้งงาน 
 1.1) ชือ่ต าแหนง่ พี่เลี้ยงเดก็พิการ จ านวน 1 อตัรา อัตราค่าจา้งเดือนละ 9,000 บาท พร้อมเงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคม ระยะเวลาในการจา้ง ต้ังแต่วันท่ีท าสัญญา ถึง (ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติงานในการใหค้วามชว่ยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษา 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแม่บ้าน เชน่ ซักผา้ ท าความสะอาดพื้น ได้ 
3. พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ จัดกจิกรรมอืน่ๆ ท่ีเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  

ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. คุณสมบตัิทัว่ไป และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ ของผู้ที่มีสิทธสิมคัรเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
    1. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
     2. มีสัญชาติไทย  
     3. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครสุดท้าย) 
     4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ท่ีมีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
    6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    7. ไม่เป็นผู้ ท่ีมีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน             
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ           /หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในต าแหน่ง พี่เลี้ยงคนพิการ ในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการ  ส่วนท้องถิ่น 

 

    2.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
     ๑) เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเวลา เพื่องานราชการ 

    2) มีความเมตตา จิตใจโอบอ้อมอารี   
    3) รักงานบรกิาร มีใจรักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รักเด็ก 
    4) เสียสละและอุทิศตนให้กับทางราชการนอกเวลาได้ 
    5) ตระหนักในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงานดูแลผู้พิการ 

 

3. การรับสมคัร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่น       

ใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ต้ังแต่วันท่ี 3 - 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
3.3 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า ถ่ายครัง้เดียวกันไม่เกนิ 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับ

สมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนงัสือรับรองของ

สถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุวา่ “ได้เรียนจบหลกัสตูรแล้วอยู่ระหวา่งรอการอนุมัติ” โดยจะต้องส าเรจ็การศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวนัสุดท้าย จ านวน 1 ฉบับ 

   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอยา่งละ 1 ฉบับ         
   4. ส าเนาหลกัฐานอืน่ ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุล  ในหลักฐาน

ไม่ตรงกัน) จ านวนอยา่งละ 1 ฉบับ 
   5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  

ท้ังนี้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย     
 

  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีรับสมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

4. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 10 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษา
พิเศษชัยนาท ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 056 – 019715 

/5. หลักเกณฑ์… 
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5. หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังนี ้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 
ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับต าแหนง่ 

50 
50 

สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิน้ 100  

6. ตารางการประเมนิสมรรถนะ  
วัน  เดือน  ป ี/  เวลา สมรรถนะ สถานที ่

13 มกราคม 2563 
   09.00 เป็นต้นไป 

ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 
7. เกณฑ์การตดัสิน 

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจาก   
ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน               
ให้พิจารณาล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร  

 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชยันาท จะประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 14 มกราคม 2563 

ณ  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  โดยจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปน้อย ตามล าดับคะแนน 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้สดุ นับแต่วันประกาศรับสมัคร ในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกนันี้
ใหม ่แล้วแต่กรณี 
 

9. การจดัท าสัญญาจ้างและการรายงานตวั ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 
08.30 น. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  มกราคม  พ.ศ.  2563                                                  

                                                                             
                              (นางภัทริยาวรรณ  พันธุน์้อย) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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ก าหนดการรับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหนง่ พี่เลี้ยงเดก็พิการ  

 

ท่ี รายการ วัน เดือน ป ี
1 ประกาศรับสมคัร 2 มกราคม 2563 
2 รับสมัครบคุคลเข้าเลือกเป็นลูกจ้างชัว่คราว 3 – 9 มกราคม 2563 
3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมคัร 9 มกราคม 2563 
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 10 มกราคม 2563 
5 ประเมินสมรรถนะลูกจา้งชั่วคราว 13 มกราคม 2563 
6 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้า่นการเลือกสรร 14 มกราคม 2563 
7 รายงานตัวและท าสัญญาจา้ง 15 มกราคม 2563 
8 เริ่มปฏิบัติงาน 15 มกราคม 2563 

 
 

 


