
 
     
 

  ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
 เรื่อง   การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
 ----------------------------------------  

 ด้วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ
สรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   

 อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่  
๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
(ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) จึงรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
    ๑.๑)  ชื่อต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๕ อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือนละ ๙,๐๐๐ 
บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

 ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงาน     
 (๑) ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการในศูนย์ฯ  

และเด็กพิการตามบ้าน  
  (๒) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะแก่เด็กพิการ 
  (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  (๔) ส่งเสริม บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของผู้พิการ หรือการบริการอื่น  ๆ 

    (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามบทบาทและภารกิจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ๑.๒)  ชื่อต าแหน่ง ยาม  จ านวน  ๑  อัตรา ค่าจ้างรายเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  

พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
 ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์ฯ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ไฟฟ้า น้ าประปา สาธารณูปโภคและดูแลความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฯ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
    ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี ้
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
ยกเว้นผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
    (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 



    (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ๒.๒.๑) ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
        (๑) เป็นผู้มีจิตอาสา  รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กพิการได ้
           (๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภาระและหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                                 (๓) สามารถปฏิบัติงานในเขตอ าเภอที่รับผิดขอบของจังหวัดสิงห์บุรีได ้ได้แก่ 
                              - อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  - อ าเภออินทร์บุร ี
           - อ าเภอค่ายบางระจัน  - อ าเภอบางระจัน 
           - อ าเภอท่าช้าง   - อ าเภอพรหมบุร ี
        (๔) ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป     
หากมีความรู้ด้านประถมวัย  ประถมศึกษา หรือจิตวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
        ๒.๒.๒) ต าแหน่ง ยาม  
          (๑) เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
             (๒) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท 
                                   (๓) ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป    
 
 ๓. เง่ือนไขการจ้าง 

 ๓.๑ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูหรือเป็นลูกจ้างประจ า สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓.๒ ไม่มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓.๓ เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อผู้พิการ มีความขยัน อดทน ทุ่มเทเสียสละ สามารถท างานร่วมกับ 

ครูการศึกษาพิเศษได ้
 
๔.  การรับสมัคร 
   ๔.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรตีั้งแต่วันท่ี ๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ๔.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  ๑.๕ X ๒ นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๒  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 

 (๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน  ๒  ฉบับ 
    (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๒  ฉบับ 



    (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๒  ฉบับ 
    (๕)  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
    (๖) ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ กรณีต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
   ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
       จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ีหรือ เว็บไซต์   www.specialssingburi.org 
 
๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องทดสอบ ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์  

 

วัน เดือน ป ี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

 ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 
 
 
๑๐.๔๐ น.  เป็นต้นไป 

- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
- สอบสัมภาษณ์ 

๗๐  คะแนน 
 
 

๓๐ คะแนน 
  

             เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
 
๗. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

          จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

 
๘.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
                     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ีจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ
คะแนน ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ี 
 
๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

 ๙.๑  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก และเรียกตัวผู้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่
ประกาศให้มารายงานตัว   

 ๙.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ตามวันเวลาที่ก าหนด   
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 ๙.๓ ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๗   
 
 



๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า  
กรณีใด ๆ  
 

 

   ประกาศ   ณ   วันที่   5  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7 
                                                     
 
 
 
 
 

                                                              (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ี

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

  ใบสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
  

                                ต าแหน่ง ..........พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ยาม..........................       
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ******************************************** 

                                                                   เขียนที่.................................................................. 
                                      วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ 
               ข้าพเจ้า.................................................อายุ..........ปี  เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ................ 
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........ต าบล........................อ าเภอ...........................จังหวัด...........................................
จบการศึกษาสูงสุด....................................................................โทรศัพท์........................................... 
              มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อท าหน้าที่ต าแหน่ง .................................  
ตามแผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ปัจจุบันมีอาชีพ........................................................สถานภาพปัจจุบัน        โสด          สมรส           หย่า    
มีประสบการณ์ ท างาน..................เดือน.................ปี โดยข้าพเจ้า เข้าใจตามประกาศของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร  มาด้วยดังนี ้
 (   )   ใบสมัคร   จ านวน   ๑   ฉบับ                      (   )    รูปถ่าย ๑.๕ X ๒ จ านวน ๒ รูป       
 (   )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๒ ฉบับ         (   )    ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๒  ฉบับ         
 (   )   ส าเนาการจบการศึกษา  ๒ ฉบับ                   (   )   อื่น ๆ ................................................................... 
 

    
 
                                ( ลงช่ือ )      ผู้สมัคร 
              (........................................................) 
    วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. .......................  
 
บันทึกเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร     
                ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า                                                                                               
                                  หลักฐานครบถ้วน            หลักฐานไม่ครบ 
 เห็นควร 
                                           ให้รับสมัครได ้        ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม       
     
 
                                          (ลงช่ือ)                                เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร               
                           (...........................................................) 
              วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ....................... 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ท่ี.................../...................... 


