
ส ํใ น ้พ ใ น พ ัท f a f w s f l

เถ ฬ น -....... ......................
ว นั ท . .....
เวลา.......................................

ท่ี ศธ ๐๔๐0๗.๑๑๐/๐๔๖ ศนูย์การสกืษาพเิศษประจำจงัหวัดกระบี่
๒๖๔ หมู่ท่ี ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย 
อำเภอเมอืง จังหวัดกระบ่ี ๘๑๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศศนูยก์ารสกืษาพเิศษประจำจงัหวดักระบี ่ เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นพี,เลีย้งเดก็พกิาร ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศศนูยก์ารสกืษาพเิศษประจำจงัหวดักระบี ่ เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เปน็จา้งเหมาบริการ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ดว้ยศนูยก์ารสกืษาพเิศษประจำจงัหวัดกระบี ่ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี ๒๔๖๑ จากสำนกังาน 
คณะกรรมการการสืกษาฃ้ันพืน้ฐาน กระทรวงสืกษาธิการ ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ น้ัน

ในการนี ้ ศนูย์การสกืษาพเิศษประจำจงัหวัดกระบี ่ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์รับสมัคร 
รายละเอียดแนบมาพร้อมหนงัลอืฉบบันี้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณ์ฑุลพิพัฒน์)(นางสาวบงลักษณฑ์ลุพพิฒัน)์
ผ้อำนวยการศนยก์ารสกืษาพเิศษประจำจงัหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.โทรสาร. ๐-๗๔๖๑-๑๙๐๔



ประกาศศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
เร่ือง รันสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ

ด้วยศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการคักษาพิเศษ สำนักงาน 
คณะกรรมการการคักษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงคักษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น 
จ้างเหมาบริการ

อาคัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการคักษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕:๔๖ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
เร่ือง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ซอตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวน
กลุ่มงาน 
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
จำนวน 
ค่าตอบแทน 
ระยะเวลาการจ้าง

บริหารท่ัวไป
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ 
๑ อัตรา
๙ ,0๐ 0 บาท รวมประกันสังคม
ต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง ๔ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๔๖๑

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบดัดเลือก
๒๑ . ผูส้มัครต้องคุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ดังน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธน)
(๔)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถจิตฟ้นเพิอน 

ไม,สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. ดังน้ี
๑. โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม 
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก'สังคม 
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๔. โรคพิษสุราเร้ือรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในคัลธรรมอันดีเป็นท่ีรังเกียจชองสังคม
๒/(๘) ไม่เป็น...



(๘) ไม'เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 
(๙.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกส่ังให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นบุคคลเคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราซการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราซการ ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ เลขท่ี ๒๖๔ หมู่ ๗ ตำบล 
ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๑๙๗๐

๓.๒ให้ผู้สมัครกอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองและระบุอำเภอท่ีประสงค์ปฏิบัติงาน

๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร ที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไม,เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว 

จำนวน ๒ รูป
๒.๒ หลักฐานแสดงการจบการดืกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉนับ 
๒.๓ บัตรประจำตัวประซาขน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น ใบสำคัญสมรส ใบเปล่ียนซ่ือ-สกุล (ในกรณีท่ีซ่ือ-สกุล) ในหลักฐาน 

ไม่ตรงกันจำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซ่ืงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มืคุณสมบัติท่ัวไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร 
พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัคร พร้อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมื 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบถ้วน หรือ'วุฒิการดืกษาไม่ตรงตาม 
คุณสมบัติของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติสำหรับผู้น้ัน 
และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใข้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖. การประกาศรายซื่อผู้มืลืทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีสอบ
๖.๑ ประกาศรายซื่อผู้มืสิทธิคัดเลือก

วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 
๖.๒ วัน เวลา สถานท่ีลลบ

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัด 
กระบ่ี



๗. วิธการสอบคิดเลอก
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ร้อยละ ๖๐ ท้ังน้ีจะต้องคำนึงถึงหลักการวัดผลด้วย 

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ๒๖๔ หมู่ ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอ 
เมือง จังหวัดกระบ่ี ๘๑๐๐๐

๙.๒ ประกาศผู้สอบคัดเลือกไต้เรียงลำดับจากผู้ที่ไต้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามลำดับ 
คะแนน เน้นรายอำเภอ

๙.๓ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไม่ฃ้ึนบัญซีผู้สอบคัดเลือกได้ หากอำเภอใดไม่มืผู้สอบ 
คัดเลือกไต้ หรือไม่มืผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือผู้สอบคัดเลือกได้ไม'ครบตามจำนวนท่ีประกาศ จะประกาศสอบ 
คัดเลือกใหม่ เฉพาะอำเภอน้ันและจำนวนที่ยังไม่ครบ

๑0. การทำสัญญาและการเงื่อนไขจ้าง

ผู้ไต้รับการจัดจ้างถือเน้นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและไม่มืฃ้อผูกพันท่ีจะนำไปสู่ 
การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสภาพเน้นลูกจ้างประจำ พนักงานราซการ ข้าราซการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเน้น 
พนักงานราขการหรือข้าราซการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งข้น หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

จึงประกาศมาเพ่ือโดยทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑

ลงช่ือ
(นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.๐๗๔-๖๑®๙๗o



ภาคผนวก

แนบท้ายประกาศศูนย์การดิกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ 

ลงวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑

ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
๑. การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ จันทร์ -  ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ -  ๑๗.๓๐ น.

(๑) กวาด เช็ด ถูพ้ืน ขัดพ้ืนในจุดท่ีจำเป็น
(๒)บีดฝ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอี้เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งในห้องประชุม ชุดรับแขกให้สะอาด 

ปราศจากฝ่น เศษขยะแล้วจัดให้เป็นระเบียบ
(๓) ดูดฝ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ช่องว่างระหว่างโต๊ะ ตู้ เคร่ืองใช้สำนักงาบให้สะอาด 
(๔) รวบรวมเก็บเศษขยะไปท้ิงในท่ีจัดหาไว้ให้
(๔) เช็ดกระจก บานเลื่อนหน้าต่าง ประตู กรอบบานหน้าต่าง ทำความสะอาด ร่องบานเลื่อน แล 

บริเวณท่ีอยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 
(๖) เช็ดทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์อ
(๗) ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเช้า - ออก บันใดและทางเดินให้สะอาดตลอดท้ังวัน 
(๘) ทำความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได
(๙) ทำความสะอาดห้องนํ้าด้วยการขัด ถู ล้างพ้ืน เคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม โถบีสสาวะ อ่างล้างมือ 

อ่างล้างภาซนะ ขั้นวางของ และอุปกรณ์ท้ังหมด ในห้องน้ําด้วยน้ํายาฆ่าเซ้ือโรค สำหรับห้องน้ําด้องดูแล ทำความ 
สะอาดระหว่างวันอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือมิให้มืกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะโถส้วม โถบีสสาวะ และพ้ืนห้องนํ้า ต้องรักษา 
ความสะอาดตลอดวัน

(๑๐) ทำความสะอาด และแล้ไฃบีญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างวัน (เวลาทำงาน)
(๑๑) รายงานส่ิงของขำรุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน
(๑๒) ทำความสะอาดลานจอดรถจักยานยนต์ โรงจอดรถยนต์ โดยการกวาดและหรือขจัดปราศจาก 

เศษวัสดุใบไม้ท่ีพ้ืน และบนหลังคาโรงจอดรถ ให้สะอาดสม่ําเสมอ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เช้าสอบเพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการดิกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมท่ีปรากฏ 
ทางอื่นของผู้เช้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ีอาจเป็นประโยซ•นในการปฏิบีตงานใบหน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



ประกาศศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยศูนย์การด็กษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการสืกษาพิเศษ สำนักงาน 
คณะกรรมการการด็กษาฃ้ันพ้ืนฐาน กระทรวงสืกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ีอสอบคัดเลือกเป็น 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อาศัยคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ลงวับท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
เร่ือง มอบอำนาจปฏิบ้ตราซการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพี่อสอบคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ซอตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวน 
กลุ่มงาบ 
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
จำนวน 
ค่าตอบแทน 
ระยะเวลาการจ้าง

บริหารท่ัวไป
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ
๓ อัตรา
๙,0๐๐ บาท รวมประกันสังคม
ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ๕ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. คุณสมบัติของผู้มีลืทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒® . ผูส้มัครต้องคุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ด้งน้ี 

(๑) มีสัญซาติไทย
(๒) มีอายุไมตากว่าสิบแปดปีบริบุรณ์ นับถึงวันสมัคร
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ่ํใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราซการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถจิตพ้ืนเพิอน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. ดังน้ี
๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก'สังคม 
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม 
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๕. โรคพิษสุราเร้ือรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พักราซการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราซการไว้ก่อนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราซการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในสืลธรรมอันดืเป็นท่ีรังเกียจซองสังคม
๒/(๘) ไม่เป็น...



(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 
(๙.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกส่ังให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ
(๑๒) ไม,เป็นบุคคลเคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราซการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ - ๒(ร: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การดืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ เลขท่ี ๒๖๔ หมู่ ๗ ตำบล 
ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี หมายเลขโทรคัพทํ ๐๗๔-๖๑๑๙๗๐

๓.๒ให้ผู้สมัครกอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองและระบุอำเภอท่ีประสงค์ปฏินัติงาน

๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร ที่ต้องน่ามายื่นพร้อมใบสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาตำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑x๑.๔ น้ิว 

จำนวน ๒ รูป
๒.๒ หลักฐานแสดงการจบการสืกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๓ บัตรประจำตัวประขาขน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น ใบสำคัญสมรส ใบเปล่ียนซ่ือ-สกุล (ในกรณีท่ีซ่ือ-สกุล) ในหลักฐาน 

ไม่ตรงกันจำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซ่ึงออกให้1ม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มืคุณสมบีติท่ัวไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร 
พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัคร พร้อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมื 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบล้วน หรือวุฒิการสืกษาไม่ตรงตาม 
คุณสมบัติของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติสำหรับผู้น้ิน 
และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใข้สมัครสอบจะถูกตำเนินคดีตามกฎหมาย

๖. การประกาศรายซื่อผู้มีลืทธิสอบคัดเลือก วับ เวลา สถานที่สอบ
๖.๑ ประกาศรายซื่อผู้มืสิทธิคัดเลือก

วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 
๖.๒ วัน เวลา สถานท่ีสอบ

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การสืกษาพิเศษประจำจังหวัด 
กระบ่ี



๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือว่าเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 

ร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ีจะต้องคำนึงถึงหลักการวัดผลด้วย

๙. การประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ ศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายขื่อผู้ฝานการคัดเลือกได้ในวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ๒๖๔ หมู่ ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอ 
เมือง จังหวัดกระบ่ี ๘๑๐๐๐

๙.๒ ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามลำดับ 
คะแนน เป็นรายอำเภอ

๙.๓ ศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไม่ข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หากอำเภอ'ใด'ไม่มืผู้สอบ 
คัดเลือกได้ หรือไม่มืผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ครบตามจำนวนท่ีประกาศ จะประกาศสอบ 
คัดเลือกใหม่ เฉพาะอำเภอนี้บและจำนวนที่ยังไม่ครบ

©๐. การทำสัญญาและการเงื่อนไขจ้าง

ผู้ได้รับการจัดจ้างถือเป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและไมมัข้อผูกพันท่ีจะนำไปสู่ 
การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น 
พนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแช่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามเงื่อนไฃท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อโดยทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ผู้อำนวยการศูนย์การคักษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงาบบุคคล 
โทร.๐๗ ๔ -๖๑๑๙๗ ๐



ภาคผนวก

แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนตำแหน่งรับสมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อำ๓ อต่างๆ ดังน้ี
o o

ท ึ อำเภอ จำนวน
๑. เมือง ๑ ตำแหน่ง
๒ . เหนือคลอง ๑ ตำแหน่ง
๓ . อ่าวลืก ๑ ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพี่เลี้ยง
๑. เป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็กพิการในการผีเกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร 

การแต่งกาย การเข้าห้องนํ้า
๒. เป็นผู้ช่วยเหลืองานสอนของครู เช่น การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมอุปกรณ์การเรียน 

การสอน การจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กพิการ
๓. ดูแลความสะอาดภายในและนอกห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น การทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พ้ืนห้อง 

ขอบหน้าต่าง เป็นต้น
๔. ดูแลความเป็นระเบียบของส่ืงฃองต่าง  ๆ ท่ีอยู่ภายในห้องหรือสถานท่ีท่ีตนรับผิดชอบ เช่น สื่อการเรียน 

การสอบ เคร่ืองใช้ เครื่องนอนของเด็กพิการ รองเท้า แก้วน้ํา แปรงสีพิน เป็นต้น 
๕. ใช้วาจาสุภาพต่อเด็กพิการ ครู เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ 
๖. ไม่ลงโทษเด็กพิการทุกกรณี 
๗. ช่วยเหลือครูเวรประจำวันในการรับ-ส่งเด็ก 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีตามพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
๙. ในกรณีไม่ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ ต้องแจ้งลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉิน 

ต้องโทรแจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษๆ และส่งใบลาตามระเบียบปฏิบัติ 
๑o .ปฏิบัติตารมระเบียบวินัยของทางราชการและศูนย์การศึกษาพิเศษๆ
๑๑.ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ๆ เกี่ยวกับเด็กพิการที่ไต้รับมอบหมายจากครูหรือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

บทบาทหน้าที่ของพี้เลี้ยงเด็กพิการ
๑. ดูแลเด็กพิการที่อยูในความรับผิดขอบ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการ 

ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ท่ีครูผู้สอนจัดทำไว้ โดยผีเกหรือกระตุ้นพัฒนาการตาม 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตามคำแนะนำของครูผู้สอน 

๒. ส่งเสริมอนามัยแก่เด็กพิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสาธารณ 
และสังคม กิจกรรมดนตรีบำบัด ศึลปะบำบัด

๓. บันทึกผลการผีเกหรือพัฒนาการของเด็กพิการ และรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์การศึกษาพิเศษๆ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ๆ ที่ไต้รับมอบหมายจากครูหรือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

๒/แนวทางการ....



แนวทางการปฏิบัติของจากครูหรือผู้อำนวยการศูนย์การติกษาพิเศษฯ
๑. พิจารผาให้พี่เลี้ยงเด็กพิการได้ปฏิบัติงานเพี่อช่วยเหลือครูการติกษาพิเศษในห้องเรียน ศูนย์การติกษา 

พิเศษฯ หรือเด็กพิการตามบ้าน
๒. ผู้อำนวยการศูนย์การติกษาพิเศษฯ พิจารณามอบหมายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิการเป็นเฉพาะ 

ตามความเหมาะสม
๓. จัดให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงเด็กพิการตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสถานติกษา เช่น การให้การ 

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) พัฒนาการเด็กปฐมวัย ความรู้เรื่องประเภทความพิการ 
การคัดกรองหรือคัดแยกเด็กพิการ ระเบียบวินัยตลอดจนสิทธิและประโยซน์อันพิงได้ของพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

๔. จัดให้มิการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือติกษาดูงาน 
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพี่อพิจารณา 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการติกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมท่ีปรากฏ 
ทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ีอาจเป็นประโยฃน่ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


