
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 
------------------------------------------------------------- 

  ดวย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
เชียงใหม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไป โดยวิธีการจางเหมาบริการ  เพ่ือจัดจางเปนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
ตําแหนง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จํานวน 1 อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560    และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1340/2560  สั่ง ณ 
วันท่ี  24  สิงหาคม  2560 เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกผูปฏิบัติงานใหราชการ  ตําแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                        ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังตอไปนี้ 
  1.1 ตําแหนง   พ่ีเล้ียงเด็กพิการ   
                                    จํานวน  1  อัตรา 
   1.)   เปนชายหรือหญิง   อายุไมต่ํากวา  18 ป บริบูรณ   และอายุไมเกิน  60 ปบริบูรณ 
     2.)  วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
     3.)  ไมเปนผูมีกายภาพทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนโรคตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549     
(โรคเรื้อนในระยะติดตอ วัณโรคในระยะติดตอ โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) 

4.)  มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
5.)  มีใจรักงานดานบริการ ชอบชวยเหลือผูอ่ืน ชอบการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 
6.)  มีความประพฤติดี อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ 
7.)  เปนผูท่ีปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาใหแกราชการ 

    8.)  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 

 2. กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 
  รับสมัครตั้งแตวันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม 2564  ถึงวันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม  2564  ในวัน 
เวลาราชการ  ณ  หองอํานวยการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 3. เอกสารท่ีตองใชประกอบการสมัคร 
   3.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป        
ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
   3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดง
วาเปนผูจบการศึกษาวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทาข้ึนไป จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
   3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
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   3.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
   3.5 หลักฐานแสดงประสบการณหรือแฟมสะสมงาน (ถามี) 
   3.6 ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2535  
ไดรับมาแลวไมเกิน 1 เดือน 
 

  4. อัตราคาจาง 
ผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ไดรับเงินเดือนเปนคาจาง            

9,000.00 บาท  (เกาพันบาทถวน) สิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจางใหเปนไปตามสัญญาจาง แตไมเกิน 1 ปงบประมาณ 
   อัตราดังกลาวเปนการจางโดยไมผูกพันงบประมาณในปตอไป และไมมีขอผูกพันท่ีจะ
นําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงค   
จะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนด 
 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ในวันจันทรท่ี 24 พฤษภาคม  2564           
เวลา 9.00 น. ณ หองอํานวยการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และทางเว็บไซต
โรงเรียน  www.kwc.ac.th 
 

 6. การสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนจะทําการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ  ในวันอังคารท่ี              
25 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม ISO โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมือง              
จังหวัดเชียงใหม 
 7. การประกาศผลการคัดเลือก 
   โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เวลา    
10.00 น. ณ หองอํานวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และทางเว็บไซตโรงเรียน  
www.kwc.ac.th 
 

 8. การรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน 
   โรงเรียนจะรับรายงานตัวผูท่ีผานการคัดเลือกลําดับท่ี 1 ตามประกาศผลการคัดเลือก           
ตามขอ  7.  ในวันศุกรท่ี  28  พฤษภาคม 2564  เวลา  08.00 น. ณ หองอํานวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม และใหผูมารายงานตัว เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต วันศุกรท่ี  28  พฤษภาคม 2564               
เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwc.ac.th/
http://www.kwc.ac.th/
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 ผูใดสนใจ ติดตอสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครไดท่ีหองฝายอํานวยการ โรงเรียน              
กาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ในวัน เวลาราชการ หรือโทรศัพทหมายเลข 053-247724 - 204 
โทรสาร 053-246166 

 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 พฤษภาคม   พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 
 
 

     (นายมงคล  กาเหวา) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติและบทบาทหนาท่ีของพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 
 

ช่ือตําแหนง 
 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม ใหบริการทางการศึกษาเบื้องตนแกคนพิการ และชวยเหลือครูในการจัดการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ รวมท้ังจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของครูและผูบริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับเด็กพิการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ใหบริการชวยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนรูใหเด็กพิการ

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2. ปฏิบัติหนาท่ี ดูแล ชวยเหลือเด็กพิการตามท่ีไดรับมอบหมายจากครู ผูบริหาร เชน การนํา

นักเรียนไปหองน้ํา การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเขารวมกิจกรรม เปนตน 
3. บันทึกขอมูล ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากครู 
4. ประสานการทํางานรวมกับครู ผูบริหาร ผูปกครองดานการจัดการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพ

สําหรับเด็กพิการ เพ่ือใหเปนไปตามการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
5. ใหความชวยเหลือครูในการผลิต ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ สื่อ เครื่องในในการจัดการเรียน

สําหรับเด็กพิการ 
6. รวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญ    

ทางศาสนากิจกรรมไหวครู หรือกิจกรรมอ่ืน ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
7. ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียนแกเด็กพิการ เชน การทําการบาน การเรียนซอมเสริม 

ทักษะการใชชีวิตประจําวัน 
8. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กพิการ  
 
 

 
 

 
 


