
 

 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

…………………………………………. 

 ด้วย โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓  อ าเภอบุณฑริก   มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้
ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม 
ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ โดยให้โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓  อ าเภอบุณฑริก  ด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีจิตสาธารณะ            
รักงานบริการ มาท าหน้าที่ดูแลเด็กพิการเรียนรวม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ศธ 04007/ว 5187                 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 
ไปพลางก่อน ) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติ งานให้ ราชการ ส าหรับจัดจ้างพ่ี เลี้ ยงเด็กพิการ                     
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนน
บากมิตรภาพที่ ๘๓ อ าเภอ บุณฑริก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
1.2 จ านวนอัตราที่จ้าง  1  อัตรา  
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน  26  วัน (เริ่มวันที่  4  กุมภาพันธ์  – 31 มีนาคม  2563) 
1.4 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน 
 
 
 
 
       /2. คุณสมบัติของผู้สมัคร... 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1.1 ลักษณะงานหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

2. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น  
การน านักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

3. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากครู 

4. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

5. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการ 
จัดการเรียนส าหรับเด็กพิการ 

6. ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 
วันส าคัญทางศาสนากิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียน 
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

8. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

  2.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.3 หรือเทียบเท่า 
2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
3. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ    
    หน้าที่ได ้
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  

   

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรรหา ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓  อ าเภอบุณฑริก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
 
 
 

/ 3.2 เอกสาร...   
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3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการคัดเลือกและสรรหา พร้อมเอกสารฉบับจริง และรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับจริงเท่านั้น        

 

 (1) ใบสมัคร        จ านวน 1 ชุด 
 (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป   จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  1 ฉบับ 
 (5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 1 เดือน) นับถึงวันรับสมัคร        

ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549     จ านวน 1 ฉบับ 
 (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน                 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร)          จ านวน 3 รูป 
 (7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  

จ านวน 1 ฉบับ 
   

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา 
 โรงเรียนบ้ านโนนบากมิตรภาพที่  ๘๓   อ า เภอบุณฑริก   จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์    
เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓
และทางเว็ปไซด์ http://nonbakschool.com 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและสรรหา 
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ส่วนที่ 1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน และส่วนที่ 2              
การสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 การสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณา 
   ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 ส่วนที่ 2 ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน            
                      พิจารณา 
  1. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  2. ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  3. จิตวิญญาณของความเป็นครู 
  4. ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
  5. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
 
        /5.ก าหนดการคัดเลือกและสรรหา... 
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5. ก าหนดการคัดเลือกและสรรหา 
 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓   อ าเภอบุณฑริก  จะด าเนินการคัดเลือกและสรรหา            
ตามก าหนดการดังนี้ 
 

วันที่/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
 

 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
(สอบสัมภาษณ์) 

 
50 คะแนน 
 
50 คะแนน 

 หมายเหตุ   สถานที่สอบ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกและสรรห า จะต้ องได้ คะแนนแต่ ละภาคไม่ ต่ ากว่ าร้อยละหกสิบ                   
โดยเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
ข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้อยู่ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก            
ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 

7. การประกาศผลการเลือกสรรหาและเลือกสรร  
 จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกและสรรหา ภายในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563                     
ณ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓  อ าเภอบุณฑริก  และทางเว็ปไซด์ http://nonbakschool.com 

8. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
 8.1 ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกและสรรหาไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
 8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งไปแล้ว 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
  (6) ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
        /9. การจัดท าสัญญาจ้าง... 
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9. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มารายงานตัวเพ่ือ
ท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหา เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการ
ท าสัญญาจ้าง ตามล าดับที่ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาไว้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาด
คุณสมบัติจะถูกยกเลิกการจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ 

 การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓  อ าเภอบุณฑริก  จะมีหนังสือเรียกตัว            
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสรรหาโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการสมัคร  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ ณ วันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2563 
       
 
 
      (นายค าผล   ถึงแสง) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกและสรรหาเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

  

ก าหนดการ วันที่ด าเนินการ 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหา 
    
 วันที่ 17 – ๒3 มกราคม 2563 
 

๒. รับสมัครคัดเลือกและสรรหาผู้ยื่นความประสงค์จ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 
วันที่ 24 – 30 มกราคม  2563 

 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร 

 

 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

 
 

4. การด าเนินการคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
      - สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป 
      - ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
         (สอบสัมภาษณ์) 
 

 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 

 
5. ประกาศผลการตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 
6. จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรการคัดเลือกและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  

ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน  
ความรอบรู้ทั่วไป (50 คะนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
2 ความสามารถ 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ 

คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม 

3 จิตวิญญาณของความเป็นครู 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

4 ท่วงที วาจา อุปนิสัย 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 

5 ทัศนคติและแรงจูงใจ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบ
ค าถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาใน
เชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 


