
 
 
 
 

 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ืองการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๙  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ และยาม (แทนต าแหน่งว่าง) 
---------------------------------------- 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อ
สรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

อาศัยอ านาจตามค าส่ังมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 
๔๔/๒๕๔๖ลงวันท่ี๘กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว(ส าหรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) จึงรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  พี่เล้ียงเด็กพิการ  และยาม (แทนต าแหน่งว่าง) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

๑. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ชื่อต าแหน่งครูอัตราจ้างจ านวน๑อัตราอัตราค่าจ้างรายเดือนละ๑๕,๐๐๐บาท 

พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ขอบข่ายหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 

(๑) ปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กพิการ 
แต่ละประเภทได้รับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

(๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาภาวะเส่ียงเพื่อให้การ 
บริการทางการศึกษาพิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

(๓) บันทึกรวบรวมศึกษาวิเคราะห์วิจัยออกแบบประดิษฐ์ดัดแปลงและประยุกต์ใช้ 
เพื่อพัฒนาการบริการผู้พิการให้มีคุณภาพให้บุคคลด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม 

(๔) ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพของผู้พิการหรือการบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

๑.๒ชื่อต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ านวน๓อัตราอัตราค่าจ้างรายเดือนละ๙,๐๐๐บาทพร้อม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ขอบข่ายหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
(๑) ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการในศูนย์ฯ 

และเด็กพิการตามบ้าน 
/(๒) จัดกิจกรรม... 



 
(๒) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะแก่เด็กพิการ 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(๔) ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพของผู้พิการหรือการบริการอื่นๆ 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

๑.๓ชื่อต าแหน่งยามจ านวน๑อัตราค่าจ้างรายเดือนละ๙,๐๐๐บาทพร้อมเงิน 
สมทบกองทุนประกันสังคม 

ขอบข่ายหน้าท่ีการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์ฯปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
๒.๑คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า๑๘ปีบริบูรณ์และไม่เกิน๓๕ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายยกเว้นผู้ท่ี

เคยปฏิบัติงานท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน 

พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๒.๑) ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

กลุ่มวิชาที่รับสมัคร 

(๑) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาศิลปศึกษา วิชาเอกเซรามิค  

(๒)ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษได้ 

๒.๒.๒)ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
(๑) เป็นผู้มีจิตอาสารักงานบริการและสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทภาระและหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
(๓) สามารถปฏิบัติงานในเขตอ าเภอท่ีรับผิดขอบของจังหวัดสิงห์บุรีได้ได้แก่ 
 - อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 

-อ าเภออินทร์บุรี 
- อ าเภอบางระจัน 
 

/(๔) ส าเร็จการศึกษา... 



 
(๔) ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๖หรือเทียบเท่าเป็นต้นไปหากมี

ความรู้ด้านประถมวัยประถมศึกษาจิตวิทยาหรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒.๓)ต าแหน่งยาม 
(๑) เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
(๒) มีร่างกายแข็งแรงไม่ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทภาระและหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
(๔) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

๓. เง่ือนไขการจ้าง 
๓.๑ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒ไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๓.๓เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อผู้พิการมีความขยันอดทนทุ่มเทเสียสละสามารถท างานร่วมกับ  

ครูการศึกษาพิเศษได้ 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีต้ังแต่วันที่๑๘มกราคม – ๒๔มกราคม๒๕๕๙เวลา๐๘.๓๐น. -
๑๖.๓๐น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.๒หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด๑.๕ X ๒นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน๑ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน๒รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย)  
(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครจ านวน๒ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน๒ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน๒ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน๑เดือน 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย  

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี๒๕มกราคม๒๕๕๙ณศูนย์การศึกษา 

พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีหรือเว็บไซด์www.specialssingburi.org 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ๖.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

๖.๒ ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกต้องทดสอบ ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป ความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ 
/ตารางการสอบแข่งขัน.... 

http://www.specialssingburi.org/


 
ตารางการสอบแข่งขัน 

วัน เดือน ป ี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๒๘ มกราคม๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

 
 
 
๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป 

- ความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป(ทฤษฎีและปฏิบัติ) 
- ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๗๐ คะแนน 

 
 

๓๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 

  ๖.๒ ต าแหน่ง ยาม  ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกสอบสัมภาษณ์  

๗. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ีในวันที่๒๘มกราคม๒๕๕๙เวลา๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น.ณศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ

คะแนนในวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙ ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
๙.๑การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 

การสอบคัดเลือกและเรียกตัวผู้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้างและให้มารายงานตัวตามวันเวลาท่ี
ประกาศให้มารายงานตัว 

๙.๒ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามวันเวลาท่ี 
ก าหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๙.๓ระยะเวลาจ้างนับแต่วันท่ีท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี๓๐กันยายน๒๕๕๙ 
ท้ังนี้ลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดเท่านั้น 

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า  
กรณีใดๆ 

ประกาศ ณ วัน ท่ี ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายวรทัศน์รุ่งเรือง)  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 


