
     
  ประกาศโรงเรียนบ้านบวกค้าง 

    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
           ……………………………………………………………………………………………………. 

                     ด้วย โรงเรียนบ้านบวกค้าง ต าบลบวกค้าง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพ่ือจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา  โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างเหมาบริการท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ แทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการคนเดิมได้ขอลาออกไป ท าให้ต าแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปไว้ทดแทนจ านวน 1 อัตรา 

    ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ๔๐๐๙/                    
ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗            
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ท าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 

   1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
                        1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา 
     1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   - ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย 
      1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน 
   2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(2) มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
(3) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ  

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                               (1) มีความรู้เกี่ยวกับด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการ 
   (2) ปฏิบัติงานด้านการสอน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ 
   (3) มีความสามารถในการคัดกรองและส่งต่อประสานงานให้แก่เด็กพิการ 
   (4) มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้คัดกรองและผู้ให้บริการสอนเสริม (ถ้ามี) 
   (5) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถ  
ดูแลเด็กพิการได้ 
      (6) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   (7) มีทักษะความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 
   (8) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ได้ หากโรงเรียนมีกิจกรรม หรือ
ภารกิจงานเร่งด่วน 
   (9) สามารถขับขี่รถจักรยานยนตร์หรือรถยนต์ได้ 
     3. การรับสมัคร  
       3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ โรงเรียนบ้านบวกค้าง ระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
       3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                        (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
   (6) ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้คัดกรองและผู้ให้บริการสอนเสริม (ถ้ามี) 
                               (7) แฟ้มประวัติ/ผลงานปฏิบัติงาน จ านวน 1 แฟ้ม หรือ 1 เล่ม  
  หลักฐานตามข้อ (2) – (6) ให้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566               
ณ โรงเรียนบ้านบวกค้าง หรือทางเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านบวกค้าง http://1ab.in/OGy หรือ QR Code      
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบวกค้าง https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130580 QR Code 
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  5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      1. สาธิตการสอน (50 คะแนน) 

-เตรียมแผนการสอน 1 ชั่วโมง (ในการสอนเด็กพิเศษ หรือในรายวิชาที่มีความถนัด) 
-สาธิตการสอนโดยใช้เวลา 10 – 15 นาที  

        2. สอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน) 
-บุคลิกภาพ การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหา 
-ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

   -การคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ  
   -พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
        3. ประเมินแฟ้มผลการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
   ให้จัดท าแฟ้มรายงานผลงาน หรือประสบการณ์ในการท างานด้านการสอน 
อบรม ความรู้ของตนเอง รวมถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีมี จ านวน 1 แฟ้ม หรือ 1 เล่ม แนบส่งพร้อม
ใบสมัครทางสถานศึกษาจะส่งคืนแฟ้มให้ในวันสอบข้อเขียน 
  6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
                        ด าเนินการคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบวกค้าง 
  7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี 
      โรงเรียนบ้านบวกค้าง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ภายใน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  และข้ึนบัญชีการสอบคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี 
  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
      8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบวกค้าง โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่  13 
กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป 
      8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่ง          
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
      8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ          
ต้องมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ตามก าหนดเวลาที่
โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย พร้อมกับจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปมาจัดท าสัญญาจ้าง 
      8.4 การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
น าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานสภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
  9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                             ประกาศ  ณ วันที่   24  เดือน  มกราคม   พ.ศ.   2566 

                                           (ลงชื่อ)  

                    นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง 



 
 

ก าหนดการคัดเลือกจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
------------------------------ 

วันที่ 24-31 มกราคม  2566  ประกาศรับสมัคร 
วันที่ 1 – 8  กุมภาพันธ์  2566    รับสมัคร 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  รายงานตัว/ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
    ----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             

 
          

ใบสมัครคัดเลือกจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านบวกค้าง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

---------------------------------------- 
1. ชื่อ ……………………………………..………………………นามสกุล …………..………….………………………………………. 

สัญชาติ …………………………….…… เชื้อชาติ ……….………………..…………….ศาสนา ..……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………เดือน……..……………………..……พ.ศ….….……... อายุถึงวันรับสมัคร.…….…ปี...........เดือน 
3. เกิดท่ีต าบล …..………………………… อ าเภอ/เขต .............…………………….จังหวัด.. …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………….………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………………... เมื่อวันที่ ………… เดือน …………………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………….……… ถนน .........………………………ต าบล ……………..…………………… 

อ าเภอ/เขต ………………..…….…… จังหวัด …………….……….………………โทรศัพท์…………………..……………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก............………………………………………………………..…………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิทางการศึกษา ……..………….……………………..สาขา/วิชาเอก ………………...................…………….. 
ความรู้ความสามารถพิเศษ คือ ………………………………………....…………………………………………………………… 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร   
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ              
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ   ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1 ฉบับ 
 ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้คัดกรองและผู้ให้บริการสอนเสริม(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ                        
 แฟ้มประวัติ/ผลงานปฏิบัติงาน  จ านวน 1 แฟ้ม หรือ 1 เล่ม 
 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)...................................................................................................... .............  

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………………………….. 
              (……….……………….……………………..………) 
      วันที่ …………………………………………………..………… 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  หลักฐานครบ 
 หลักฐานไม่ครบ 
...................................................... 
     ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร        
     (……………………………………..…………………) 
        ต าแหน่ง............................................... 
    วันที่................../......................../......................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
    ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
................................... 
ลงชื่อ……………………………………...ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
  (…………………………………………………..) 
    ต าแหน่ง.......................................... 
  วันที่................/............................./................. 

 

 

เลขประจ าตัวสอบ..................... 


