
 
 
 

ประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
………………………………… 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตราและยาม ๑ อัตรา           
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
      กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
      ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,ยาม 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการและยาม ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 อัตราว่าง   3  อัตรา ( พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา,ยาม ๑ อัตรา) 
 ค่าตอบแทน  ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
  

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ สรรหา
และเลือกสรร 
       คุณสมบัติท่ัวไป 
       ๑. มีสัญชาติไทย 
       ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  
       ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๕. ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
                 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น   
 
 
 

/ หมายเหตุ … 
 
 



 

 
 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง 
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2. อายุไม่เกิน 60 ปี  
 3. มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น 
 4. ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 5.ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการ ภายใต้คำแนะนำของครูประจำการและนักวิชาชีพเฉพาะ 
  

๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ             
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  เลขที่  ๘๕                
หมู่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  16 - 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๓           
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑ ) รูปถ่ ายหน้ าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ .๕  x ๒  นิ้ ว                 
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน ๓ รูป 
  (๒ )  สำเนาแสดงผลการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ งที่ สมัคร          
จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล            
(ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
  ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 
 

 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
สอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  
 

 
 

/4. หลักเกณฑ์... 
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4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและสถานที่คัดเลือก 
 

วันที่/เวลา องค์ประกอบ วิธีการประเมิน 
คะแนน 

(100 คะแนน) 
24 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา 09.00น.  
เป็นต้นไป ณ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5     
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
3. ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

1. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
2. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
3. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

30 คะแนน 
35 คะแนน 
35 คะแนน 

 
5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ      
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๓เวลา 15.00 น.   
เป็ น ต้ น ไป  และกำหนด  วัน  เวล าสถานที่ ใน การป ระ เมิ น  ใน วันที่  2 4  พฤศจิ ก ายน  ๒ ๕ ๖ ๓                          
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  

 6.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามคะแนนสอบ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

7.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ผู้ผ่ านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา ๕         
จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 ธันวาคม  2563 เวลา ๐๘.๐๐ น.  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน 2563 

 
 
 

(นางวราภรณ์  เมฆขาว) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ปฏิทินการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร  11 - 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๒ รับสมัคร 16 - 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มี 

สิทธ์รับการเลือกสรร  
23 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

๔ สรรหาและเลือกสรร  24 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 1 ธันวาคม ๒๕๖๓  

 
 
สถานที่รับสมัคร  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๕ หมู่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

โทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๕-960072 
 
 
 
 
 

 


