
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 
เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

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

 ด้วยโรงเรียนสภาราชินี 2  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 13 มี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ตามท่ี
ได้รับการจัดสรรอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
จึงอาศัยอ านาจตามค าส่ังตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
 พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน  1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
450 บาท 
 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

2.1 วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า 
2.2 สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย 
2.3 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมท้ังจัดกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
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4. บทบาทหน้าที่ 
 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 เครื่องใช้ในการจัดการเรียน
ส าหรับคนพิการ 
 4.6 ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 4.7 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม 
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 4.8 งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
            
5. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องส านักงานฝ่ายบุคคล โรงเรียนสภาราชินี 2 ต าบล 
บางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต้ังแต่วันท่ี 19-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในวัน และเวลาราชการ (เว้น 
วันหยุดราชการ) 
 
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

6.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
6.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
6.4 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
6.5 รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 เวลา 17.00 น. 
ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน www.sapa2.ac.th 
 
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสภาราชินี 2 ด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564  
สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 100 

 
9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน  
www.sapa2.ac.th 
 
10. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
 10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 จะได้รับการท าสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ท่ี               
1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องส านักงานฝ่ายบุคคล อาคารเรียน 1 โรงเรียนสภาราชินี 2 
           10.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท การท าสัญญาจ้างเริ่มจ้าง วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง                    
31 มีนาคม 2564  
           10.3 อัตราจ้างต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ตามโครงการนี้ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะไม่มี                 
ข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
           10.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนสภาราชินี  2 อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 075-570481 
 

                          ประกาศ    ณ   วันท่ี  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
                                                           
 
                                                                     
                    (นายยงยุทธ   ปูขาว) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชินี 2     


