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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
…………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 44/2546  ส่ัง ณ วันท่ี 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง 
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการส่ังจ้าง เลิกจ้าง การอนุญาตการลาของลูกจ้างช่ัวคราว และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 34/2546 เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง  
 1.1 ชื่อตำแหน่ง  พี่เล้ียงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 อัตราค่าจ้าง  9,000 บาท  
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 31 มีนาคม 2564 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งท่ีจะจ้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
         

 2.1.1  มีสัญชาติไทย  
 2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบหรือโรคท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมือง 
 2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
       2.2.1 วุฒิการศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
       2.2.2 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
       2.2.3 มีความสามารถด้านช่างไฟฟ้าและช่างเช่ือม 
       2.2.4 มีนิสัยรักเด็กและใจเย็น 
 



2 

(นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 3.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

จำนวน  3  รูป 
 3.2 สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
 3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
 3.5 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน  30 วัน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ตามท่ีกำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จำนวน 1 ฉบับ 
 3.6 สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่

ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ 
 3.7 สำเนารับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย 

4. กำหนดการรับสมัคร/คัดเลือก/ประกาศผล 
 4.1 ผู้ท่ีสนใจมีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 
8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 045-581097 
 4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2563  
ต้ังแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  28  จังหวัดยโสธรและทางอินเตอร์เน็ตท่ี 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 
 4.3 พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
 4.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์  28  จังหวัดยโสธรและทางอินเตอร์เน็ตท่ี http://www.rpg28yst.ac.th/   หรือติดต่อ
สอบถามท่ี 045-581097 จะประกาศตามลำดับคะแนน โดยขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้จนครบระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง (31 มีนาคม 2564) หรือมีการสอบในลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง ให้บัญชี
ส้ินสุดทันที 
 4.6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ในวันที่ 15 
ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29 กันยายน   พ.ศ. 2563                                                                                                 
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(นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
...................................................... 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กำหนดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 
กรอบภาระงาน 
 ปฏิบัติหน้าท่ีบริการ ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารสถานท่ี และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
รายการประเมินสมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 100 
สอบสัมภาษณ์ 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลิกภาพ เจตคติ ปฏิภาณไหวพริบ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหา 
100 

รวม 200  

เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ท่ีจะผ่านการ
คัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนตามหลักเกณฑ์รวมทุกรายการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้
ท่ีมีคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 14 ตุลาคม 
2563 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีสำรองไว้จนกว่าจะมีการสอบในลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แต่ไม่เกิน 
31 มีนาคม 2564  ซึ่งเป็นวันส้ินสุดสัญญา 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  29 กันยายน พ.ศ. 2563                                                                                                 
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  28  จังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
----------------------------------- 

 

การดำเนินการ วันดำเนินการ สถานที ่

ประกาศรับสมัคร 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
และทางอินเตอร์เนต 

รับสมัคร 6 ตุลาคม  –  12 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับพิจารณา
คัดเลือก 

12 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และทางอินเตอร์เนต 

พิจารณาคัดเลือก 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือก 

14 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และทางอินเตอร์เนต 

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                                                                         
                                                                     

 


