ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จังหวัดชัยภูมิ
.....................................................................
ด้ วยศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจั งหวั ดชั ยภู มิ
ต าบลในเมื อง อ าเภอเมื อง จั งหวั ด ชั ยภู มิ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๖ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท
ถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๒. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑. ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๒. ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการ ภายใต้คาแนะนาของครูประจาการและนักวิชาชีพเฉพาะ
๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติ
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. ไม่เป็นบุคคลที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ
๔.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีวุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๔. มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น
๓.๓ ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

สถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยบริการภักดีชุมพล อาเภอภักดีชุมพล
หน่วยบริการคอนสาร อาเภอคอนสาร
หน่วยบริการเนินสง่า อาเภอเนินสง่า
หน่วยบริการจัตุรัส อาเภอจัตุรัส

จานวน / อัตรา
๒
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

๔. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – ๘๑๓๓๑๒
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าของบ้านพร้อมสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๖. วิธีการสรรหา / วันเวลา/สถานที่สรรหา/หลักสูตรการสรรหา
ที่ วัน/เวลา

วิธีการ

๑ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
๒ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - การสัมภาษณ์

เกณฑ์การ
ประเมิน
๕๐ คะแนน

วิธีการประเมิน

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

๗. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับที่
คะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ที่ได้คะแนนภูมิหลังมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หาก
คะแนนภูมิหลังเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
๘. วันประกาศผลการสรรหา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ ๙ หมู่ ๖ ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โดยจะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อยตามลาดับคะแนน โดยบัญชีดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาทาสัญญาจ้างกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือก
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ ๑ – ๖ รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอนงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นางวิมาลา รักพรม)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
วัน เดือน ปี
๒๑ – ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒๘ พฤศจิกายน – ๔
ธันวาคม ๒๕๖๑
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(ทางเว็บไซต์)

คะแนน

วิธีการประเมิน

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก
ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๕๐ คะแนน
ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์

สถานที่
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจา
จังหวัดชัยภูมิ

