
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
............................................................... 

       ด้วยศูนย์การ ศึกษาพิ เศษประจ า จังหวัดศรีสะ เกษ  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นช่ัวคราว เพื่อทดแทนอัตราว่างของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ฉะนั้น อาศัยอ าน าจตามค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี  ๕๑๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ 
ดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน 
  ๑.๑ ช่ือต าแหน่ง   

- พี่เล้ียงเด็กพิการ           
  ๑.๒ ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐  บาท/เดือน (รวมประกันสังคมร้อยละ ๕)       
  ๑.๓ ระยะเวลาจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๔ ขอบข่ายงานท่ีให้ปฏิบัติ  ต าแหน่ง  พี่เล้ียงเด็กพิการ 
   (๑) ปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้สอนในการช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษา 

 (๒) เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย และการเคล่ือนไหว มีความยากล าบากในการดูแลตัวเอง หรือออทิสติก  

(๓) ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานักเรียนตามค าแนะน า ในการดูแล
ของครูประจ าการ 

(๔) ท าหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือเด็กพิการไม่ให้ได้รับอันตราย  ช่วยเหลือเด็กในการเคล่ือนไหว 
ช่วยเหลือเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ช่วยเหลือครูในการผลิตส่ือ ช่วยเหลือครู              
ในการควบคุมช้ันเรียน 

(๕) ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
(๖) ปฏิบัติงานงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
      คุณสมบัติทั่วไป  
   (๑) เพศชาย/หญิง 
   (๒) มีสัญชาติไทย 
   (๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
   (๔)  วุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า 



   (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ                                  

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ                  
 ข้าราชการพลเรือน 

   (๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 
                                    การเมือง 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
                                    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
                                     หน่วยงานอื่นของรฐั 
           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
                                     ของรัฐ   
           (๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช 
           (๑๒) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน  มีความใจเย็น มีนิสัยรักเด็ก 
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้ 
(๔) สามารถขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่ ที่รับสมัคร 
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี  ห้องธุรการ 
อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเวลา
ราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 ๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร 
         ๔.๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน   
          ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
         ๔.๓ หนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๔ ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๕ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
         ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  ซึ่ง
ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓  รูป 
          ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  หนังสือ
รับรองการผ่านงานพร้อมส าเนา  จ านวน ๑  ชุด   
          ท้ังนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น 



๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                          

ภายในวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทาง
เว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วันท่ี / เวลา /สถานท่ีสอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

(ภาค ก) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ค) ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 สอบปรนัย 
 สอบอัตนัย 

สอบสัมภาษณ์ 

        

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับคะแนน

สูงสุดตามล าดับลงมา โดยผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับโดยให้ผู้
ท่ีมาสมัครสอบคัดเลือกก่อน อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก และ

ภาค ข  ซึ่งผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบภาค ก และภาค ข ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันท่ี             
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th 
๙. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

๙.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้ได้นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๙.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  ๙.๒.๑  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
  ๙.๒.๒  ผู้นั้นไม่สามารถรายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  ๙.๒.๓  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  ๙.๒.๔  บัญชีผู้การคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  ๙.๒.๕  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
       ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างต่อเมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว  
 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการครั้งแรก และให้มารายงานตัว

http://www.sisaketspecial.go.th/


ตามวันเวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
         ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
     ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรื อ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีพี่เล้ียงเด็กพิการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 ๑๐.๖  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้   
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                                                 ลงช่ือ 

(นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 


