
 
ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง  รับสมัครตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ  สังกัด ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี 
----------------------------------- 

 ดวยศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี  มีความประสงคเปดรับสมัครบุคลากร         
เพื่อคัดเลือกตําแหนง พี่เล้ียงเด็กพิการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จํานวน 2 อัตรา (โอกาสความกาวหนาถามีความต้ังใจและรักในวิชาชีพ
ครู  จะไดรับการพัฒนาสงเสริมในการเปนครูการศึกษาพิเศษ  ถามีการพัฒนาคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี  หรือ ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม ท่ีมีหองเรียนคูขนานออทิสติก ตอไป  สวนพี่ เล้ียงท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  ถามีการ
ปฏิบัติงานดีสงผลกระทบตอกลุมเปาหมายเด็กพิการในรูปแบบการปรับบานเปนหองเรียนเปล่ียนพอแมเปน
ครู  ในรูปแบบหองเรียนคูขนาน  ในรูปแบบเตรียมความพรอมในโรงพยาบาลฯลฯ มีการพัฒนาอยาง          
มีคุณภาพตามหลักวิชาการท่ีนักวิชาการดานการศึกษาพิเศษ  ยอมรับจะนําเสนอตนสังกัด หรือเสนอโครงการ
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดการจางตอเนื่อง) 
 2.รายละเอียดการจางงาน 
  2.1  สามารถใหบริการการดูแลและชวยเหลือผูเรียนในการทํากิจวัตรประจําวันตามบริบท 
ท่ีกําหนดไวในแผนบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) และหรือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  เชน  ใสเส้ือ  ลางมือ  
  2.2  สามารถใหบริการชวยเหลือผูเรียนในการทํากิจกรรมเฉพาะดานตามท่ีกําหนด            
ในแผนบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) และหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  เชน สี 
รูปทรง สัตว  ผลไมท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวัน 
  2.3  สามารถใหบริการทางดานดนตรี  เพื่อปรับพฤติกรรมและพัฒนาดานอารมณ  สังคม  
สมาธิ  ตามท่ีกําหนดในแผนบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) และหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) เชน  การเลนกับเพื่อน 
  2.4  สามารถใหบริการศิลปะบําบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนาท่ีกําหนด ไวในแผนบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) และหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   เชน  การเลนสี  
ระบายสี  วาดรูป พับกระดาษ  ฉีกปะรูปภาพดวยกระดาษ ฯลฯ 
  2.5  สามารถใหบริการฝกทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันในดานตางๆ  เชน การเรียนรูการ
ใชเครื่องครัว  การจัดบาน  การปรุงอาหาร  การใชภาชนะตางๆ  และการซักรีดเส้ือผา  การรับจายใชสอย  
การปฏิบัติงานภายในการอยูรวมในสังคม  เปนตน 
  2.6  สามารถใหบริการการประเมินทักษะดานตางๆ  ตามท่ีกําหนดไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    
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 (โดยศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี มีการอบรมความรูเบ้ืองตน แกผูสมัคร ตําแหนงพี่เล้ียง
เด็กพิการ  เรื่องตาง ๆ ตามรายละเอียดการจางงาน ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหนงพี่เล้ียง ประมาณเดือนละ           
1 ครั้ง) 
  

3.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีมีสิทธิสอบเขารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติสมัครท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไมตํ่ากวา  18  ปบริบูรณ 
3) ไมเปนบุคคลสมละลาย 
4) ไ ม เ ป น ผู ท่ี มี ก า ย ทุพพ ลภา พ  จน ไ ม ส า ม า ร ถป ฏิ บั ติ ง า นห น า ท่ี ไ ด                        

ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

5) ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะการกระทํา
ความผิดทางอาญา  เชน เปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมอันผิดจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ 

 ท้ังนี้  ผูท่ีผานการคัดเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

1) วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  (แตตองมีพื้นฐานความรูภาษาไทยดี  
เพื่อสามารถส่ือสารโดยอานแผนบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) และหรือ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นําไปปฏิบัติตอผูเรียนหรือเด็กพิการไดเปน
อยางดี 

2) วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. มีคุณสมบัติ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร 
หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของสามารถใชเทคโนโลยีในสํานักงานได   

3) สําหรับผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีโอกาสใชความรูพื้นฐานในตําแหนง พี่เล้ียง
เด็กพิการ  เปนพื้นฐานปฏิบัติงาน  เพื่อสอบแขงขันครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนรวมหรือหองเรียนคูขนานออทิสติก ตอไป (รายละเอียดโรงเรียนท่ีขอ
เปดหองเรียนคูขนานออทิสติก จํานวน 22 โรงเรียน) ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
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4.การรับสมัคร 
 4.1  วัน  เวลา  สถานท่ี  รับสมัคร 
  ผูมีความประสงคท่ีสมัคร สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจังหวัดปทุมธานี  ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือทางไปรษณีย  
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยพิจารณาเขาตําแหนง ภายในเดือนตุลาคม 2564 และยังคงเปดรับสมัคร 
ตอไป เพื่อรับรองการพัฒนางานการศึกษาพิเศษ  (หองเรียนคูขนานออทิสติก)  จํานวน 42  อัตรา 
 4.2   หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  1)  รูปถายหนาตรง  ไมสามารถและไมสวมแวนตา  ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันเปดรับสมัคร) ขนาด 1.5 X  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป 
  2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน วุฒิการศึกษา  ม.3, ปวช., ปวส. และปริญญา
บัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน  หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาท่ีขอความระบุวา               
“ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ”  จํานวน  1 ฉบับ  โดยตองสําเร็จการศึกษา   
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ กอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
  3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละจํานวน          
1 ฉบับ 
  4)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  ในกรณีผูสมัคร
เปล่ียน ช่ือ-สกุล   จํานวน 1 ฉบับ 
  5)  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ  ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐาน        
ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือช่ือกํากับดวย 
 4.3  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผูสมัคร เขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  
พรอมแจงความจํานงเขารับการสัมภาษณ  ตอ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี  
ผูสมัครกอนมีสิทธิขอสอบสัมภาษณกอนและพิจารณาเขาสูตําแหนงกอน 
 4.4  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  จากการสัมภาษณและวิชาเอกท่ีจบ   
เพื่อเปนการแสดงผลงานท่ีจะเปนประโยชนตองานการศึกษาพิเศษ  ตามขอ 2 รายละเอียดจางงาน 

4.5 เกณฑการตัดสิน 
   ผูสมัคร ท่ีผานเขาสูตําแหนงพี่เล้ียงเด็กพิการ  ตองผานการสัมภาษณและแสดงผล
งานตามขอ 2 รายละเอียดการจางงาน และวิชาเอกท่ีจบวาจะเปนประโยชน ตองานการศึกษาพิเศษไดอยาง
เหมาะสม  และสามารถทําสัญญาจางไดทันที ภายในเดือนตุลาคม 2564 สําหรับการพิจารณาจํานวน            
2 อัตรา 
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  4.6  การจัดทําสัญญาจาง  ผูผานเลือกสรร 
   การพิจารณาผูผานการเลือกสรรจะตอง ทําสัญญาจางภายในเดือนตุลาคม 2564
ไดจํานวน 2 อัตรา 
  4.7  งบประมาณในการจาง 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ป  2565                     
จางพี่เล้ียงเด็กพิการ ในอัตราละ 9,000 บาท   สิ้นสุดสัญญาจาง 30 กันยายน 2565 
  4.8 โอกาสความกาวหนา 
        สําหรับวุฒิปริญญาตรี จะไดรับการพัฒนาสงเสริมเปน ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม ท่ีมีหองเรียนคูขนานออทิสติก ประมาณ 42 อัตราในตําแหนงครูอัตราจาง  เงินเดือน
วุฒิปริญญาตร ีถาสามารถสอบแขงขันได ตอไป 
        ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี  
ณ หนวยบริการเมืองปทุมธานี  ถนนเทศปทุม   ตําบลบางปรอก  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท/
โทรสาร 0 2593  3848 ,08 1484 2020  หรือ ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดปทุมธานี 43/1               
ซอยลาดบัว1(ทําสะดวกอนุสรณ)  หมู ท่ี 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 
โทรศัพท/โทรสาร 0 2157 3009  ต้ังแตบัดนี้ เปนตนไป 
  
       ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
     ลงช่ือ 
        (นางสาวอุดมลักษณ  หมีสมุทร) 
             ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธาน ี
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กําหนดการดําเนินการคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี 

 
ท่ี รายการ วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัครพี่เล้ียงเด็กพิการ 6 ตุลาคม 2564  

2 รับสมัครพี่เล้ียงเด็กพิการ 7 – 15 ตุลาคม 2564  

3 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือ 16 ตุลาคม 2564  

4 สอบสัมภาษณ 20 ตุลาคม 2564  

5 ประกาศรายช่ือผูผานและทําสัญญาจาง 21ตุลาคม 2564  

 
 


