
                                                                                          
 
 

 
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
............................................................... 

        ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ท่ัวไป
เพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๓๔๐/
๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพี่ เลี้ยงเด็กพิการ  
ปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท (เก้า
พันบาทถ้วน) ต่อเดือน 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(๑) ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

(๒) ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือ การควบคุมช้ันเรียน การฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ค าแนะน าของครูประจ าการและนักวิชาชีพเฉพาะ 

(๓) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

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

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 



(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ   

           (๑๐) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช 
           (๑๑) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 
(๑) วุฒิการศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
(๒) อายุไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  
(๓) มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น 
(๔) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน   
(๕) สามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  

๓. วัน  เวลา  และสถานที่ ที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง       

ได้ท่ีห้องธุรการ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร 
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน   
          ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
         ๔.๓ ส าเนาวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ / ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน  ๑  ชุด 
         ๔.๖ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 

            ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน                       
จ านวน  ๒  รูป 

๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  
หนังสือรับรองการผ่านงานพร้อมส าเนา  จ านวน ๑  ชุด   
    ท้ังนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น 



๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                          

ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วันท่ี / เวลา /สถานท่ีสอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

(ภาค ก) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 สอบอัตนัย/
ปรนัย 

สอบอัตนัย/ปรนัย 
สัมภาษณ์ 

        

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับ

คะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา โดยผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับ
โดยให้ผู้ท่ีมาสมัครสอบคัดเลือกก่อน อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
  ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                           
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ 
www.sisaketspecial.go.th 

๙. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
๙.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้ได้นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี จนถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 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. รายงานตัวท าสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติการสอน 
  ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ 
   วันท่ี ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง
เหมาบริการ  ณ สถานท่ีรับสมัคร และเริ่มปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ       
หน่วยบริการขุนหาญ  วันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
  ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้มา 



รายงานตัว พร้อมท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบ
ประกาศรายช่ือ 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีพี่เล้ียงเด็กพิการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ
การจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม 
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 

   ๑๐.๖ สัญญาจ้างจะส้ินสุดเมื่อไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร  
           ๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                                       
                                                           (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 


