
                                                                      
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
………………………………. 

 

             ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
             อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 
เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ชื่อต ำแหน่งที่รับสมัคร 
    ต ำแหน่ง                   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
    ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ     ภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ 

             จ ำนวน                     1  อัตรา                   
             ค่ำตอบแทน              9,000  บาท รวมประกันสังคม 
             ระยะเวลำกำรจ้ำง       นับแต่วันท าสัญญาจ้าง  -  31 มีนาคม 2562 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
            2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
                    (1) เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย 
                    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
                    (3) เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                    (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
                    (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ดังนี้ 

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
2. วัณโรคในระยะอันตราย 
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น 
                    (7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม 
          (8)   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

                     /2(9) ไม่เป็น.. 



   (9.)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ                 
   (๑2) ไม่เป็นบุคคลเคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น 
  2.2 คุณลักษณะเฉพำะต ำแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก            
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่  เลขที่ 264 หมู่ 7  
ต าบลไสไทย  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  หมายเลขโทรศัพท์  075-611970 ตั้งแต่วันที่ 5 - 13  พฤศจิกายน  
2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   
 

4. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร ที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   ขนาด 1×1.5 นิว้  จ านวน  2  รูป 
        4.2 หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
        4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
        4.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
        4.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) 
ฉบับจริงพร้อมส าเนา  อย่างละ 1 ฉบับ               
        4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน    จ านวน 1 ฉบับ 
 4.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ 
 

5.  กำรตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
           ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะเหมาะสมกับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร และแสดงหลักฐาน ตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติส าหรับผู้นั้นและหากมี
กรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
            
6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่สอบ 
       6.1   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก        
                  วันที่  14 พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่   
        6.2   วัน เวลา สถานทีส่อบ 
                  วันที่  16  พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกระบี่    

/7.วิธีกำร... 



7. วิธีกำรสอบคัดเลือก 
 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)                           คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

 วิธีการสอบสัมภาษณ์ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น       
 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
           การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ประเมินตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 

9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
          9.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่  จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ในวันที่ 16    
พฤศจิกำยน  2561   ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ ๒๖๔ หมู่ ๗  ถนนท่าเรือ  ต าบลไสไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  81000  
          9.2 ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ  
          9.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่  ไม่ข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หากไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ 
หรือไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศ จะประกาศสอบคัดเลือกใหม่  
 

10. กำรท ำสัญญำและกำรเงื่อนไขจ้ำง 
           10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารำยงำนตัว ท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มท ำงำน วันที่ 19 พฤศจิกำยน 
2561 เวลำ 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
       10.2 ผู้ได้รับการจัดจ้างถือเป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการหรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
 

                จึงประกาศมาเพ่ือโดยทราบทั่วกัน  
                                 

     ประกาศ   ณ  วันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

                                                                             
                                                                    ลงชื่อ 

                                             (นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์) 
                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ 

 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทร.075-611970 
 



ภำคผนวก 
 

แนบท้ำยประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิกำร ลงวันที ่ 31 ตุลำคม  พ.ศ.  2561 

 
1. ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร         จ ำนวน 1  อัตรำ  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของพ่ีเลี้ยง 
1. เป็นผู้ช่วยครดููแลเด็กพิการในการฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น การรับประทานอาหาร 

การแต่งกาย การเข้าห้องน้ า 
2. เป็นผู้ช่วยเหลืองานสอนของครู เช่น การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมอุปกรณ์การเรียน 

การสอน การจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กพิการ 
3. ดูแลความสะอาดภายในและนอกห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น การท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี พื้นห้อง 

ขอบหน้าต่าง  เป็นต้น 
4. ดูแลความเป็นระเบียบของสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องหรือสถานที่ที่ตนรับผิดชอบ เช่น สื่อการเรียน

การสอน เครื่องใช้ เครื่องนอนของเด็กพิการ รองเท้า แก้วน้ า แปรงสีฟัน เป็นต้น 
5. ใช้วาจาสุภาพต่อเด็กพิการ ครู เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ 
6. ไม่ลงโทษเด็กพิการทุกกรณี 
7. ช่วยเหลือครูเวรประจ าวันในการรับ-ส่งเด็ก 
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย  
9. ในกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ต้องแจ้งลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน

ต้องโทรแจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และส่งใบลาตามระเบียบปฏิบัติ 
10. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กพิการที่ได้รับมอบหมายจากครูหรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

 

บทบำทหน้ำที่ของพ้ีเลี้ยงเด็กพิกำร 
1. ดูแลเด็กพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการ

ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ที่ครูผู้สอนจัดท าไว้ โดยฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตามค าแนะน าของครูผู้สอน 

2. ส่งเสริมอนามัยแก่เด็กพิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสาธารณ
และสังคม กิจกรรมดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด 

3. บันทึกผลการฝึกหรือพัฒนาการของเด็กพิการ และรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากครูหรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

 

 


