
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

------------------------------------------------------------ 
ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 8 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ส่ัง ณ วันที่  24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
(1)  ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ  
(2)  จ านวน  8  อัตรา ดังน้ี 

1. โรงเรียนเมืองใหม่  อ าเภอเมือง 
     2. โรงเรียนบ้านนาโปน้อย  อ าเภอเมือง 
     3. โรงเรียนบ้านดงมัน  อ าเภอเมือง 
     4. โรงเรียนบ้านบ้านเหล่า  อ าเภอค าชะอี 

5. โรงเรียนบ้านโพนสว่าง   อ าเภอดอนตาล 
6. โรงเรียนบ้านท่าห้วยค า อ าเภอดอนตาล 
7. โรงเรียนบ้านด่านมน    อ าเภอนิคมค าสร้อย 
8. โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา   อ าเภอดงหลวง 

(3) สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 
(4)  จ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน 
(5)  สัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีถัดไป และไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่

การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพการเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
บริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน 
1. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การน านักเรียน

ไปห้องน้ า การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
3. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับ

มอบหมายจากครู 
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4. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส าหรับเด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

5. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนส าหรับ
เด็กพิการ 

6. ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันไหว้
ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท างานบ้าน การเรียนซ่อมเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

8. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
(1) เป็นผู้ที่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(2) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
(9) ไม่เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(10) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

     3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
(1) ส าหรับการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(2) สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย 
(3) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.mdh.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่             
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20 – 28  พฤศจิกายน 2562             
(ในวันและเวลาราชการ) 
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5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสมัคร 
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามแบบที่ก าหนด 
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(3) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ           

(พร้อมฉบับจริง) 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีช่ือผู้สมัคร)จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
(6) ใบรับรองแพทย์ (ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด)ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน                    

จ านวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริง) 
(7) ส าเนาการเปล่ียนช่ือตัว-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
(8) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
* ส าเนาเอกสารทุกฉบับในข้อ (3)-(8) โดยให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ทุกหน้า 
** ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุอันใด อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธ์ิ
คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน 

6. การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมหมวก กางเกง

ยีนส์ เส้ือยืด รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด ผู้หญิงต้องสวมกระโปรงเท่าน้ัน พร้อมรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

7. วิธีการคัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน (ภาค ก) และสอบสัมภาษณ์(ภาค ข) ตามหลักสูตรแนบ

ท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1)  
8. วัน เวลำ และสถำนที่กำรคัดเลือก 

7.1 สอบข้อเขียน(ภาค ก) และสอบสัมภาษณ์(ภาค ข) ตามก าหนดการดังน้ี 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(150 คะแนน) 
หมายเหตุ 

วันที่ 7  ธันวาคม 2562 
เวลา  09.00 – 11.00 น. 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

 
สอบข้อเขียน (ภาค ก) 
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) 

 
     100 คะแนน 
     50 คะแนน 

 

7.2 สถานที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
9. เกณฑ์กำรคัดเลือก 

  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน (ภาค ก) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) ตามหลักสูตร
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
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กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงล าดับ ดังน้ี 
1) ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน(ภาค ก) มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
2) กรณีที่ 1) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์(ภาค ข) มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
3) กรณีที่ 2) เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก               

ภายในวันที่   3  ธันวาคม  2562 ณ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และทางเว็บไซต์ 
http://www.mdh.go.th  

11. การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชี 
10.1 การข้ึนบัญชี 
         ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีก าหนด               

1 ปี นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก หรือส้ินสุดระยะเวลาตามโครงการฯ หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
      1) ผู้น้ันได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
      2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
               3) ผู้น้ันสละสิทธ์ิการจ้าง 
      4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาตามก าหนด 
      5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
   12. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
         12.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 -8 รายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่                 
11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร              
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว              
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
         12.2 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562  
         12.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
         12.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   15   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

 
 

(นายมารุต อุปนิสากร) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

http://www.mdh.go.th/
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หลักสูตรกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร ส ำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนร่วม 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
-------------------------------------------------------- 

 ภำค ก การสอบข้อเขียน คะแนน 100 คะแนน ให้ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                       
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 
      - ประเภทของเด็กพิการ 9 ประเภท 
      - ลักษณะของเด็กพิเศษ แต่ละประเภท 
      - ทัศนคติและการดูแล ช่วยเหลือ เด็กพิเศษ 
 

ภำค ข ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยประเมินจาก 
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
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ปฏทิินปฏบิัติงำน 
หลักสูตรกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร ส ำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนร่วม 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

-------------------------------------------------------- 
 

ประกาศรับสมัคร     15  พฤศจิกายน 2562 
รับสมัคร      20-28  พฤศจิกายน 2562 
      (ในวันเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการคัดเลือก    7 ธันวาคม 2562 
ประกาศผลการคัดเลือก    7 ธันวาคม 2562 
รายงานตัวท าสัญญาจ้าง/เข้าปฏิบัติหน้าที่    11 ธันวาคม 2562 
 


