
 

ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)  

................................................................. 
 

 ด้วยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     
ตรัง เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ      
(จ้างเหมาบริการ)  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1340/2560          
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ที่ ศธ 04053/ว4029 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเดก็พิการ  
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) จึงประกาศรับสมคัร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก จำนวนอัตรา และค่าตอบแทน 
1.1  ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
1.2  จำนวน 1 อัตรา  
1.3  ค่าตอบแทน  9,000 บาทต่อเดือน 

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน    

                                  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
        5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน  
             พรรคการเมือง 

6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคกุ เพราะกระทำความผิด  
            ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

๗) ไม่เป็นผู้... 



7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ  
             หน่วยงานอื่นของรัฐ 

8)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช  
 

๒.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

1) ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ 

คนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการ
จัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ    
ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศกึษา ปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 

2) หน้าที่รับผิดชอบ   
            - ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้
ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
            - ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น 
การนำนักเรียนไปห้องน้ำ การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  
            - บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากครู  
            - ประสานการทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
   - ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัด 
การเรียนสำหรับเด็กพิการ  
   - ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
   - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การทำการบ้าน การเรียน
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน  
   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ  
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 075 – 293013       
ระว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒ หลักฐาน... 



3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   

                                  จำนวน 2 รูป  
2)  สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ  
3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
4)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
5)  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน ๑ ฉบบั 
6)  ใบรับรองแพทย์โดยสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
     ตรวจร่างกาย  จำนวน ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาอย่างละ ๑ ชุด (ยกเว้นใบรับรองแพทย์
ใช้ฉบับจริง) โดยให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง        
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย 

 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

  

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง และทางเว็บไซต์ www.watcharuenrommuang.ac.th 

6. วันเวลา และสถานทีค่ัดเลือก  
  ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
           ผู ้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรายละเอียดดังนี้ 

วัน/เวลา การสอบ คะแนน 
09.00-10.30 น. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียน 

  -  ความรู้ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน) 
  -  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (30 คะแนน) 

50 

11.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวธิีการสมัภาษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

50 

รวม  100 
 

๘. เกณฑ์การตดัสิน... 

http://www.watcharuenrommuang.ac.th/


8. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน
กิจกรรมที่ประเมินสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนใน
กิจกรรมที่ประเมินสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ใหผู้้ที่ได้รับหมายเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผูท้ี่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง และทางเว็บไซต์ 

www.watcharuenrommuang.ac.th 
 

10. การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการคัดเลือก  
10.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ รายงานตัว และทำสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
10.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้น 

สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
10.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ

คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
10.4 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับ

สมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อนึ่ง อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการแต่อย่างใด 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
   ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
 
 
 

(นายสถาพร  ไทยกลาง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

 

http://www.watcharuenrommuang.ac.th/


ปฏิทินการคัดเลือกลูกจา้งชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

รายการ วัน เดือน ปี 
ประกาศรับสมัคร วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 
รับสมัคร วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
รายงานตัว และทำสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 

 

เขียนที่ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. .................. 

  ข้าพเจ้า .......................................................... เกดิวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

อายุ .................... ปี สถานภาพ  โสด   สมรส   หย่า ที่อยูต่ามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .......................... 

หมู่ที่ ............... ถนน .............................. ตำบล ................................ อำเภอ ........................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย์ ............................ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .................... ถนน ................................... 

ตำบล ................................ อำเภอ ......................... จังหวัด ..................... หมายเลขโทรศัพท์ ........................................... 

หมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ตดิต่อได ้(กรณีฉุกเฉิน) .................................................................... 

  มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคดัเลือกเป็นลูกจ้างชัว่คราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง โดยข้าพเจา้เข้าใจความตามประกาศของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกนันี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครมาดว้ย ดังนี ้

   ใบสมัคร       รูปถ่าย 
   สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน    สำเนาทะเบียนบ้าน 
   สำเนาวุฒิการศึกษา 
   เอกสารอื่น ๆ................................................................................................................................ 
 

  ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 
  ( ...........................................................) 

...................................................................................................................................................................................... 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบ้ืองต้นแล้วปรากฏว่า 

    หลักฐานครบถ้วน     หลักฐานไม่ครบถ้วน 

 เห็นควร 

    ให้สมัครได ้      ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม 

 
  ลงชื่อ..........................................................เจา้หน้าที่ผู้รับสมัคร 

     ( ...........................................................) 
          วันทีร่ับสมัคร ....................................... 

เลขที่ผู้สมัคร ........................ 
วันที่สมัคร ............................ 

 


