ประกาศ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
...........................................................
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ทดแทนอัตราว่างของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และแนวทางการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๒ อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษกระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ของภาครัฐ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.
สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ขนาด ๑ ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกา
๔.เงื่อนไขการจ้าง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่ นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ มีผลทาให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕.ขอบข่ายงาน
ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย
๖. ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท
๗.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (หรือตามงบประมาณจัดสรร
ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ )

๘ . หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒.ทัศนคติในการทางานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

วิธีการประเมิน
ข้อเขียน
สัมภาษณ์

๙. กาหนดการคัดเลือก วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๑๑. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์ ใน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๒. รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์
๑๓ ปฏิบัติงานเริ่ม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางสาวบุษบา กรวยทอง )
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์

ปฏิทนิ การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕

รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๖

เริ่มปฏิบัติงาน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายแหตุ

๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

( นางสาวบุษบา กรวยทอง )
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์

