
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
............................................................... 

       ด้ วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจั งหวัดศรีสะ เกษ สั งกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นชั่วคราว เพ่ือทดแทนอัตราว่างของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
ดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน 
  ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง   

- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ           
  ๑.๒ ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐  บาท/เดือน (รวมประกันสังคมร้อยละ ๕)       
  ๑.๓ ระยะเวลาจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๔ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ  ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
   (๑) ปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้สอนในการช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษา 

 (๒) เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว มีความยากล าบากในการดูแลตัวเอง หรือออทิสติก  

(๓) ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานักเรียนตามค าแนะน า ในการดูแล
ของครูประจ าการ 

(๔) ท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการไม่ให้ได้รับอันตราย  ช่วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว 
ช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ช่วยเหลือครูในการผลิตสื่อ ช่วยเหลือครู               
ในการควบคุมชั้นเรียน 

(๕) ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
(๖) ปฏิบัติงานงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
      คุณสมบัติท่ัวไป  
   (๑) เพศชาย/หญิง 
   (๒) มีสัญชาติไทย 
   (๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
   (๔) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า    



(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน 
        เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ                  
        ข้าราชการพลเรือน 
   (๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
                                    การเมอืง 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
                                    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
                                     หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
                                     ของรัฐ   
           (๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช 
           (๑๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 

(๑) สามารถท างานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
(๒) สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
(๓) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน   
(๔) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้ 
(๕) สามารถขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่ ที่รับสมัคร 
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่  ห้องธุรการ 
อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลา
ราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 ๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร 
         ๔.๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน   
          ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
         ๔.๓ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษา  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๔ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๕ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
         ๔.๖ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
          ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  ซึ่ง
ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓  รูป 



          ๔.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  หนังสือ
รับรองการผ่านงานพร้อมส าเนา  จ านวน ๑  ชุด   
            ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                          

ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทาง
เว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th   

 
 
 
 
 
 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

วันที่ / เวลา /สถานที่สอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

(ภาค ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 สอบอัตนัย/ปรนัย 
สอบอัตนัย/ปรนัย 

สัมภาษณ์ 

        

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับคะแนน

สูงสุดตามล าดับลงมา โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับโดยให้ผู้
ที่มาสมัครสอบคัดเลือกก่อน อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                           

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ 
www.sisaketspecial.go.th/ 
๙. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชี 
 ๙.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้ได้นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชี จนถึงวันที่ 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  บัญชีผู้การคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 

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


  ๙.๒.๕  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการครั้งแรก และให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
         ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
     ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
     ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น  

  
 
 
 ๑๐.๖  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                      

                                                                      ลงชื่อ                 
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