
  
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
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่ วคราว  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จ านวน  4  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  และเงื่อนไขในการ
รับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒) 

๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับรับสมัคร   
               ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทุกต าแหน่ง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่  31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
               ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน ปิด
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  (ในกรณีที่ม ีชื่อ –    ชื่อ
สกุล  ในหลักฐานไม่ตรงกัน) รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               ๕)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน หรือใบผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้าม)ี 
               ๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมรีะยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน ที่ระบุ
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

/๗)  หลักฐานอื่นๆ... 
 



๒ 
 

               ๗)  หลักฐานอื่นๆ  เฉพาะต าแหน่ง 
  ๗.1)  ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
   ๗.1.๑  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ        
ที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย) 
๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการเลือกสรร  

               ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร       
ทุกต าแหน่ง  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  ๒๕๖2   และก าหนดให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปน็ต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  
จังหวัดตรงั 

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   
               ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถ มากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้พิจารณาล าดับที่ก่อนหลังในการสมัคร  

 
 
 
 

/๗)  การประกาศ... 
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๗.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น    
ลูกจ้างชั่วคราวแต่ละต าแหน่ง  ทุกต าแหน่ง  ตามล าดับคะแนน ในวันที่  9  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  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  30  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 
 
 

http://www.specialcenter4trang.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
ลงวันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖2 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อต าแหน่ง/จ านวนอัตรา 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
บาท/เดือน 

ระยะเวลาการจ้าง ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จ านวน  3  อัตรา 

     

๙,450.- ไม่เกินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (นับแต ่
วันเริ่มปฏบิัติงานวันแรก
ตามสญัญาจ้าง  ถึงวันท่ี  
29 กุมภาพันธ ์๒๕๖3  
หรือตามที่กระทรวงการ-
คลังให้ความเห็นชอบ) 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  (ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 3  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าท่ีพี่เลี้ยงเด็กพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  
ดังนี ้
๑.  ช่วยเหลือนักเรียนท่ีบกพร่องที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหว มีความยากล าบากในการดูแลตัวเอง หรือออทิสติก 
๒.  ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนตามค าแนะน า ดูแลของครู
ประจ าการ 
๓.  ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการไม่ให้ได้รับอันตราย  
๔.  ช่วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว   
๕.  ช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 
๖.  ช่วยเหลือครูในการผลิตสื่อ 
๗.  ช่วยเหลือครูในการควบคุมช้ันเรียน 
๘.  ปฏิบัติกรรมฟื้นฟูภายใต้ค าแนะน า ดูแลของครผูู้สอนหรือนักวิชาชีพเฉพาะ 
๙.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

๔.  พนักงานขับรถ 
จ านวน  1  อัตรา 

๙,450.- ไม่เกินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (นับแต ่
วันเริ่มปฏบิัติงานวันแรก
ตามสญัญาจ้าง  ถึงวันท่ี  
29 กุมภาพันธ ์๒๕๖3  
หรือตามที่กระทรวงการ-
คลังให้ความเห็นชอบ) 

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนต์  บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยสภาพทั่วไปของรถ เครื่องยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงในแตล่ะวันท่ีปฏิบัติงาน และแกไ้ข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 
พร้อมจัดท ารายงานการใช้รถยนตต์ามแบบท่ีก าหนด 
๒.  ขณะปฏิบัติงาน ต้องอยู่ภายใต้การสั่งการในขอบเขตของผู้ใช้รถ 
๓.  ปฏิบัติหนา้ที่ขับรถให้เป็นไปตามกฎจราจรโดยเคร่งครดั 
 
 

 



ชื่อต าแหน่ง/จ านวนอัตรา 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
บาท/เดือน 

ระยะเวลาการจ้าง ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

   

๔.  ท าการตรวจสอบสภาพรถเมื่อเลิกใช้งานในแต่ละวัน พร้อมจดัท ารายงานตามแบบท่ีก าหนด 
๕.  น ารถเข้าจอดในสถานท่ีเก็บรกัษาให้เรียบร้อยปลอดภัยในบรเิวณที่ก าหนดไว ้
๖.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 
 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
วันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ลงวันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖2 
      ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  คณุสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  และเงื่อนไขในการรับสมัคร 

 

ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เง่ือนไขในการรับสมัคร 

1.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
     

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
๑.  เป็นผูม้ีวุฒิทางการศึกษาไม่เกนิการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 
๒.  มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัทิั่วไปและคณุสมบัตเิฉพาะต าแหนง่
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน   
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานใน  การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมคัรไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคณุวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครอันมผีลท าให้ผูส้มัครไม่
มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศรบัสมคัรดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

2.  พนักงานขับรถ 
 

พนักงานขับรถ 
๑.  เพศชาย 
2.  อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบรูณ์นบัถึงวันสมัครวันสดุท้าย และไม่เกนิ 40 ปี 
บริบูรณ์นับจนถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
๒.  เป็นผูไ้ดร้ับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับรถยนต ์
๔.  มีใบอนุญาตขับรถยนตส์่วนบุคคล หรือ  ใบอนุญาตขับรถยนตส์าธารณะ 
ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงวันสมัคร 
๕.  มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
 

 
 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
วันที่  30 ตุลาคม ๒๕62



 


