
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   
--------------------------------------- 

                

               ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จึ งขอประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
     - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการประจ าหน่วยบริการห้วยยอด  จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๒ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑.๔ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
     (๑) พัฒนาฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนและช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในชุมชน 
     (๒) สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในการพัฒนา  

ศักยภาพเด็กพิการในชุมชน 
     (๓) สามารถส ารวจ/ค้นหา/บันทึกข้อมูลเด็กพิการในชุมชน 
     (๔) บันทึกผลพัฒนาการเด็กพิการและบันทึกผลการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาเสนอหัวหน้างาน 
     (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
คุณสมบัติท่ัวไป    
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ – ๓๕  ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           
     ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง  
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน

ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
                /(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ….. 

 



 
๒ 
 

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
               อ่ืนของรัฐ 
  

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 (๑) เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๒) สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมมีใบอนุญาตขับข่ี 
 (๓) สามารถไปปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยบริการในอ าเภอที่สมัครได้ 
   

๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับรับสมัคร   
               ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทุกต าแหน่ง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม– ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
               ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
               ๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”  จ านวน ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย (น าฉบับจริงมา
ด้วย)  
               ๓)  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               ๔)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่มีชื่อ–ชื่อสกุล  
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               ๕)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน หรือใบผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้าม)ี 
               ๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมรีะยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน ที่ระบุ
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการเลือกสรร  

               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร               
ในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และก าหนดให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรในวันที่  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  

 

 

    

          /๕.  หลักเกณฑ์และ……. 



๓ 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
                         ผู้สมัครต้องเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคคุณลักษณะและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
และภาคความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  การประเมินส่วนที่ ๑  ภาคคุณลักษณะและความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
๑.๑  บุคลิกภาพ 
๑.๒  ความมั่นใจในตนเอง 
๑.๓  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑.๔  ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานในต าแหน่งที่สมัคร  
มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๑.๕  การแก้ไขปัญหา ความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

สอบสัมภาษณ์ 

๒.  การประเมินส่วนที่ ๒  ภาคความรู้ความสามารถ  
๒.๑  การปฏิบัติงานตามขอบข่าย/ภารกิจงานในต าแหน่งที่สมัคร  

๕๐ 
๕๐ 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

๖.  เกณฑ์การตัดสิน    
               การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค และคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงล าดับที่จาก
คะแนนสอบดังนี้   
               ผู้ผ่านการเลือกสรรทีไ่ด้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถ มากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้พิจารณาล าดับที่ก่อนหลังในการสมัคร  

 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น    
ลูกจ้างชั่ วคราวแต่ละต าแหน่ ง  ทุกต าแหน่ ง  ตามล าดับคะแนน  ใน วันที่   ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒                                     
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  และทาง  www.specialcenter4trang.go.th  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัว่คราวทุกต าแหน่งจะต้องรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  และเริ่มปฏิบัติงานตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง
ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสุพล  บุญธรรม) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

* รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   

          ณ    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔  – ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
              ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

     

* ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   

ณ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ภายใน ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

  

    

* ประเมินสมรรถนะ    

                       ณ    ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ภายในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒                
             เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามก าหนดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของ 
              ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๔ จังหวัดตรัง ) 
 

* ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   

ณ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง    จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   
             ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

     

* รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง    

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวดัตรัง จะเรียกรายงานตวัและจัดท าสัญญาจา้งตามบัญชรีายชื่อผู้ผา่น 
         การคัดเลือกตามล าดับ  และเริ่มปฏิบัติงานตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรังก าหนด 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
    



แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ                                         
    
 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
  ๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน   
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  ๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ  อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้  
  ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
      ๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน 
      ๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
      ๔.๓ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
      ๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ 
นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  ๖. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

 
 


