กาหนดการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผสู้ อน
(วิชาเอก การศึกษาพิเศษ)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ (ทางเว็บไซต์)

20 - 24 ตุลาคม ๒๕๕๗

๒

รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๓

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๕

ประเมินสมรรถนะ

6 พฤศจิกายน 2557

๖

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

7 พฤศจิกายน 2557

๗

รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

10 พฤศจิกายน 2557

25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
4 พฤศจิกายน 2557
4 พฤศจิกายน 2557
เวลา ๑7.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
…………………………………
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอานาจ
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห ารงานราชการ เรื่ อง การกาหนดลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของผูท้ มี่ สี ิทธิสมัครเข้ารับการ สรร
หาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกหหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน
/ (๕) ไม่เป็นผู้ …

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร ในวั น ที่ ท าสั ญ ญาจ้ า งจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามกห ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาแหน่ง ครูผสู้ อน
- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาพิเศษ
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทาสัญญาผู้ผ่าน
การเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดาเนินการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุ พรรณบุรี ๘๕ หมู่ ๔
ตาบลทับตีเหล็ ก อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุล าคม – 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนการแสดงผลการเรียน
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติ” จานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่
เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลั ก ฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญ การสมรส ใบเปลี่ ยนชื่อ – นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
/๓.๓ ค่าสมัคร ...

-3๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ ๕๐ บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับ การเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้า รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๔. ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ในวั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2557 เวลา
๑7.๐๐ น. เป็นต้นไป และกาหนด วัน เวลาสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา ๕ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และทางเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์ ฯ
(http://www. Specialcenter5.org)
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ส มัครต้องได้รั บ การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมินดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกหหมาย
- การจัดการศึกษาทั่วไป
- การจัดการศึกษาพิเศษ
- ความสามารถทัว่ ไป
การประเมินครั้งที่ ๒
๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๖. การสื่อสารโดยการพูด
รวม

คะแนนเต็ม วิธกี ารประเมิน
๕๐

สอบข้อเขียน

๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
๕
๑๐๐

สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
/ ศูนย์การ...

-4ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา ๕ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จะด าเนิ น การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๑
ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒
ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ถื อว่ าเป็ น ผู้ ที่ผ่ านการเลื อกสรรจะต้อ งเป็ นผู้ ที่ไ ด้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่
๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกาหนดให้
เป็ นผู้ อยู่ในล าดับ ที่สู งกว่าก็ได้ เท่ากัน ให้ พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือ
สมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามคะแนนสอบ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี และทาง
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://www. Specialcenter5.org) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องทาสั ญญาจ้างตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕
จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

(นางญาณกร จันทหาร)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

