
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการทรายทองวัฒนา 

............................................................ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการทรายทองวัฒนา จำนวน ๑ อัตรา       
ประเภทการจ้างค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (รายใหม่ จ้างเหมาบริการ) โดยอาศัยอำนาจตามคำส่ัง       
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี  1120/๒๕60 ส่ัง ณ  วัน ท่ี  24 กรกฎาคม ๒๕60                 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว4562 ลงวัน ท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา            
ลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพี่ เล้ียงเด็กพิการ ประเภทการจ้างเหมาบริการ                    
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ตำแหน่ง ที่เข้ารับการคัดเลือก 
  ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ  ประจำหน่วยบริการทรายทองวัฒนา จำนวน ๑  อัตรา  
เงินเดือน ๙,๐๐๐  บาท 
  หน้าที่หลัก   

๑. ดูแลเด็กพิการ 
      ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีประจำหน่วยบริการทรายทองวัฒนา  
      ๓. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

                    ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี ้
  ๒.๑ คุณสมบัติ (เฉพาะตำแหน่ง) 
             (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุระหว่าง  22 – 45 ปีบริบูรณ์ 
   (๓)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ     
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.๒ คุณสมบัติพิเศษ 
   มีความรู้และความสมารถในด้านการดูแลเด็กพิการ มีความเมตตา มีมนุษย์สัมพันธ์    
และการประสานงานท่ีดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  
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๓. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

                   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         (๑)  สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน  ๑  ฉบับ 

       (๒)  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน  ๑  ฉบับ   
        (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
                    (๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
                    (๕)  สำเนาการเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ฉบับ  
                    (๖)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน  ๓  รูป  
                    (๗)  ใบรับรองแพทย์ (รัฐบาลหรือเอกชนก็ได้)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                  ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน  ๑  เดือน 
   

            3.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                         
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด     
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด  ๆ     
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มิได้ และระยะเวลาจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาส้ินสุด         
การปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณ/โครงการ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและเป็นไปตาม   
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก 
        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบการคัดเลือก  
ภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 17.00 น.  ณ หน้าเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC  

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้มี สิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์และ

ประเมิน ศักยภาพบุ คคล  ใน วันอั งคารที่  8  พฤศจิกายน  2565 ณ  ห้ อ งประชุ ม เพชรชัยพฤกษ์                      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
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วัน เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนน 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 09.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
50 คะแนน 

 
๑๐.3๐ น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบ

สัมภาษณ์และประเมินรายบุคคล 
50 คะแนน 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน 
 

   6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  6.๑ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นการผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ แต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
  6.๒ การทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ จะเป็นไปตามลำดับท่ีสอบได้ 
 

7.  การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนท่ีสอบได้  ภายในวันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
  

 8. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายตัว 
  8.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับท่ี 1 ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร    
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง ให้ผ่านการเลือกสรรตามจำนวนตำแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัคร มารายงานตัว  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ            
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
  8.๒ การยกเลิกผู้ได้รับการเลือกสรร 
   - ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   - ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
   - ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างได้ตามกำหนด 
 

             9.การรายงานตัวและการทำสญัญาจ้าง  
ใหผู้้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เวลา ๐๘.๓๐ น. ท้ังนี้หากไม่มารายงานตัว
ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงาน จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังมิได้และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดกำแพงเพชรจะดำเนินการเรียกตัวผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานต่อไป  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5    
 

 
  (นางสาวปภารติยา  ทะนิต๊ะ) 

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร         
 



 
กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการทรายทองวัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  
 

ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1 รับสมัคร 1 – 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

คัดเลือก 
7 พฤศจิกายน 2565  

3 การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
4 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก 9 พฤศจิกายน 2565  
5 รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริม่ปฏิบัติงาน 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. 

 
 


