
 
 
 
 
 

                                                ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  พี่เล้ียงเด็กพิการ     

---------------------------- 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ให้โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ  จ านวน 1 อัตรา  ดังน้ัน        
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔  ลงวันท่ี ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1120/๒๕60 ส่ัง  ณ วันท่ี 24 
กรกฎาคม  ๒๕60 เร่ือง การมอบอ านาจเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/     
ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล           
เพื่อจ้างเป็นพี่เล้ียงเด็กพิการ  ดังน้ี 
 

1. ต ำแหน่งที่จะจัดจ้ำงและแต่งต้ัง  
          พี่เล้ียงเด็กพิการ    จ านวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  9,000 บาท 
  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ดังน้ี 
 ๒.๑  มีสัญชาติไทย  เช้ือชาติไทย 
 ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปีบริบูรณ์   
 ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
 ๒.4  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคใน
การเมือง 
  ๒.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
  ๒.7  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
  ๒.8  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

3. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร     
3.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 
3.2  มีความสามารถในการใช้ Microsoft office / โปรแกรมพิเศษต่างๆ 

 3.3  มีบุคลิกท่ีดีเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 3.4  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา/สถานท่ีได้ 

 
 
 



     

 

๔. ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ 
4.1  ให้บริการช่วยเหลือ  ดูแลเด็กพิการ  จัดเตรียมส่ือ  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4.2  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดูแล  ช่วยเหลือเด็กพิการตามท่ีได้รับมอบหมายจากครู  ผู้บริหาร  เช่น  การน า

นักเรียนไปห้องน้ า  การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร  การเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น  
4.3  บันทึกข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากครู 
4.4  ประสานการท างานร่วมกับครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ส าหรับเด็กพิการ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4.5  ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต  ดูแล  บ ารุงรักษา  อุปกรณ์  ส่ือ  เคร่ืองใช้ในการจัดการเรียน

ส าหรับเด็กพิการ 
4.6  ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ  เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนา  กิจกรรมไหว้ครู  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
4.7  ให้ค าปรึกษา  แนะน าเก่ียวกับการเรียนแก่เด็กพิการ  เช่น  การท าการบ้าน  การเรียนซ่อมเสริม

ทักษะการใช้ชีวิตประข าวัน 
4.8  งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
4.9  ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงาน น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้เสนอแนะ

และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
4.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กำรรับสมัคร 
 5.๑  วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร 
        ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 10 - 16   พฤษภาคม  2565   

 ๕.๒  วัน เวลำ กำรรับสมัคร 

                 ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 2 วิธี คือ  สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางออนไลน์          
(เลือกสมัครเพียง 1 วิธีเท่าน้ัน) 
  5.2.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์  ในระหว่างวันท่ี 17 – 22  พฤษภาคม  2565 ในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.    
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  5.2.2 สมัครทางออนไลน์ ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองตาม QR code ด้านล่าง  
                                                       แบบฟอร์มใบสมัคร 
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กรอกข้อมูลบันทึกและส่งเอกสาร หลักฐานเป็นไฟล์ PDF ในระหว่างวันท่ี  17 – 22  พฤษภาคม  2565 
ทาง E-mail  Phichaischool@gmail.com 

 

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำย่ืนในกำรสมัคร 
 6.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  1  ฉบับ 
 6.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน     จ านวน  1  รูป               
 6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 

6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 
 6.5  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
 6.6  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  1  เดือน       จ านวน  1  ฉบับ 

6.7  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   จ านวน  1  ฉบับ 
 

ท้ังน้ี ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ผู้สมัครในระบบออนไลน์ให้ย่ืนหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง E-mail 
Phichaischool@gmail.com  และน าหลักฐานฉบับจริงมาย่ืนในวันคัดเลือก ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนพิชัยจะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ภายหลังมิได้ 

 
7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก   
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน วันท่ี 23  พฤษภาคม  2565  เวลา 13. 00 น. เป็นต้นไป 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 โรงเรียนพิชัย และเว็บไซต์โรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th/ 
 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
โรงเรียนพิชัย จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ       

ความเช่ือม่ันในตัวเองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

9.  วันเวลำและสถำนที่คัดเลือก 
          โรงเรียนพิชัยจะด าเนินการสัมภาษณ์ ใน วันท่ี  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น.                   
ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 โรงเรียนพิชัย 
 

10.  กำรจัดล ำดับผลกำรคัดเลือก 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องมีผลประเมินจากการสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียนพิชัยจะน าผล

จากการคัดเลือกมาจัดเรียงตามล าดับคะแนน  โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

11.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิชัย จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตาม ข้อ 8  ภายใน     
วันท่ี  25  พฤษภาคม  2565  ณ โรงเรียนพิชัย และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th     
โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
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๑2. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

๑3.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 ๑3.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกคร้ังแรก ในวันท่ี 26 พฤษภาคม  2565  โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤษภาคม  2565  ถึงวันท่ี 30  มิถุนายน  2565  โดยใช้ประกาศรายช่ือและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนพิชัย เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในคร้ังต่อไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีข้ึน
บัญชีไว้  
 ๑3.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่พิจารณาจ้าง
หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน         

 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                (นางปัฐมาภรณ์  นรภัทรพิมล)                                          
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
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