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ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม 
---------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะด าเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการในสถานศึกษา จึงประกาศ  
รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ชื่อต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม 
  1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
       - ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก
พิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
       - ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การ
น านักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
       - บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่
ได้รับมอบหมายจากคร ู
       - ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
       - ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการ
เรียนส าหรับเด็กพิการ 
       - ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
        - ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อม
เสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
        -  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
  1.3  อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
  1.4  อัตราจ้าง   9,000   บาท / เดือน 
  1.5  ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 
 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
       (1)  มีสัญชาติไทย 
       (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ 
       (3)  วุฒิการศึกษา  ม.3  หรือเทียบเท่า 
       (4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

/5)ไม่เป็นผู้... 
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       (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน 
                                 เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
                                 ข้าราชการพลเรือน 
       (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
                                 ในพรรคการเมือง 
       (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
                                ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
                                 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (9)  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กได ้
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องส านักงาน ธุรการ ชั้น 2 
อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.          
(เว้นวันหยุดราชการ) 
  3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว      จ านวน  1  รูป 
                           (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
  (2)  ส าเนาวุฒิการศึกษา           จ านวน  1  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  1  ฉบับ 
  (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  1  ฉบับ 
  (5)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคญัการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
                           จ านวน 1 ฉบับ ใหผู้้สมัครเขียนค า รับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน  
2562  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ทางเว็บไซต ์www.abpk_info@abpk.ac.th 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 6.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องส านักงาน 
ธุรการ ชั้น 2 อาคารฉลองขวัญ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2562 ทางเว็บไซต ์www.abpk_info@abpk.ac.th 
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
      8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน         
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป 
 
 

/8.2 การจัดท า... 
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      8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก          
ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยง
เด็กพิการจัดการเรียนรวม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการ
เรียนรวม ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว            
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
      8.4 การจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   20   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 
 
 
 
                                                                    (นายวิลาศ  ปริญญานิยม) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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ก าหนดการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

................................... 
 
 วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 ประกาศรับสมัคร 
 วันที่  20-26 พฤศจิกายน 2562 รับสมัคร 
 วันที่  27  พฤศจิกายน  2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที่  28  พฤศจิกายน  2562 สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่  29  พฤศจิกายน  2562 ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว 
 วันที่   4  ธันวาคม  2562 ท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ล าดับที่.............................. 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................................ 
2. เกิดวันที.่.............เดือน..................................................พ.ศ. .....................อาย.ุ............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน..........................................พ.ศ. .............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ..................................จังหวัด..................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที.่.....ต าบล......................................อ าเภอ..........................จังหวัด............................ 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร........................................... 
7. สถานภาพ       โสด       สมรส       หม้าย       หย่า 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี..............................................................ออกให้เมื่อวันท่ี........เดือน......................พ.ศ. ............. 
    หมดอายุ เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. .................(ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี) 
  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
          (........................................................) 
    วันท่ี...........เดือน............................ พ.ศ. ............... 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 


