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ที่ ศธ 043๒๑/๙๕๙                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
                                                                          อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา หมู่ที่ ๙  
                                                             ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  
                                                  จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 

                             ๗   กรกฎาคม  2564     
เรื่อง   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียน 
         ทั่วไปจัดการเรียนรวม 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง 
                   เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
 

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 
จ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รายละเอียดตาม
ประกาศที่ส่งมาด้วยนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

                                                              ขอแสดงความนับถือ       

                                                                               
                                                             (นายมณี  เรืองแก้ว) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร  ๐๘๗ – ๒๙๐๕๔๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
.......................................................... 

ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ ว ๑๓๒๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 2 อัตรา 

๑. ตำแหน่งและขอบข่ายงานที่คัดเลือก 
1.1 ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา         
 1.1.1 ประเภทอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  จำนวน 1 อัตรา 
    โรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง         
 1.1.2 ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 
  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง    

       ๑.2 อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
       ๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาสำหรับคนพิการ และสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน      
ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิการ  
        ๑.๔ บทบาทหน้าที่ 
    ๑.๔.๑ ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้
ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๑.๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น 
การนำนักเรียนไปห้องน้ำ การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
    ๑.๔.๓ บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคร ู
    ๑.๔.๔ ประสานการทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๑.๔.๕ ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการ
เรียนสำหรับเด็กพิการ 
 

/1.4.6 รว่ม... 
 



๒ 
 
    ๑.๔.๖ ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
    ๑.๔.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การทำการบ้าน การเรียน
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน 
    ๑.๔.๘ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
 

   ๒. คุณสมบัต ิ
2.๑ วุฒิการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่า 
๒.2 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
2.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2.๕ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

 

    ๓. การรับสมัคร 
        ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อาคารอุทยานอุดมปัญญา หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอ 
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-
12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) 
        ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  

 ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)                 จำนวน ๓ รูป 
     (๒) วุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  

 ฉบับจริงและสำเนา                                                        จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๓) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา     จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา                                 จำนวน ๑ ฉบับ 
     (๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  

พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 
    ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
 

    ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะทำการคัดเลือกจากประเมินความเหมาะสม

กับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) จากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ อุดมการณ์  

 
 

/6. วัน... 
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๖. วันเวลา และสถานที่คัดเลือก 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
อาคารอุทยานอุดมปัญญา หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

๗. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศรายชื่อเรียงลำดับจาก   

ผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่ให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับ
ที่ดีกว่า โดยจะจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

7.๑ ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด จะได้รับการจัดจ้างในโรงเรียนกงหราพิชากร 
7.๒ ผู้ที่ได้คะแนนอันดับสอง จะได้จัดจ้างในโรงเรียนควนพระสาครินทร์  
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

 

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ

คะแนน ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

๙. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
9.1 ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ใน วัน เวลา ที่กำหนด 
9.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
9.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาสั่งจ้าง 
9.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบ เวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
9.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

๑๐. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจัดจ้าง 
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ   

ขึ้นบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่
ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร  

ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ 
ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการทำสัญญาจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพ่ือทำสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้อง
สิทธิใดในภายหลังมิได้ 

   ประกาศ ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                     
      (นายมณี  เรืองแก้ว) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 


