
 
ก าหนดการด าเนนิการเลอืกสรรพนกังานราชการ ต าแหนง่ ครูผูส้อน 

(วชิาเอก การศกึษาพิเศษ) 
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา ๕ จังหวดัสุพรรณบรุี 

 

ที ่ รายการ วนั เดือน ป ี

๑ ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ (ทางเว็บไซต์) 20 - 24 ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๒ รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 4 พฤศจิกายน 2557 

๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
4 พฤศจิกายน 2557 

เวลา ๑7.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๕ ประเมินสมรรถนะ 6 พฤศจิกายน 2557 

๖ ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 7 พฤศจิกายน 2557 

๗ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 10 พฤศจิกายน 2557 

 
 



 

 
 
 

ประกาศ  ศนูย์การศกึษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวดัสพุรรณบรุี 
เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป 

………………………………… 

 ด้วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอ านาจ
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา  
และการเลือกสรร พนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒   และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
      กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
      ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (๑)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 (๒)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 (๓)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (๔)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 (๕)  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 อัตราว่าง   ๑  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒.  คุณสมบัตทิัว่ไป  และคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ของผูท้ีม่สีิทธสิมัครเข้ารบัการ สรร
หาและเลอืกสรร 
       คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑)  มีสัญชาติไทย 
       (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี 
       (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๔)  ไม่ เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ            
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกหหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน 
 

/ (๕)  ไม่เป็นผู้ …



 

 
       (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
       (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
                (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้า ราชการหรือ           
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามกห ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 

 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ต าแหนง่ ครผููส้อน 
 -  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  วิชาเอก การศึกษาพิเศษ  
 -  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันท าสัญญาผู้ผ่าน
การเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ให้ด าเนินการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี  
 

๓.  การรบัสมัคร 
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ             
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี ๘๕ หมู่ ๔ 
ต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗            
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว                 
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป 
  (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  และระเบียนการแสดงผลการเรียน  
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า  “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติ” จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่
เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย 

 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล            
(ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๕)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
  (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

/๓.๓ คา่สมคัร ... 

- ๒ -  
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  ๓.๓ ค่าสมัครสอบ  
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้  ๕๐  บาท  
  เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 

 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 
 

 ๔.  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  เวลา                 
๑7.๐๐ น. เป็นต้นไป  และก าหนด วัน เวลาสถานที่ในการประเมินในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557               
ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  และทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
(http://www. Specialcenter5.org)   

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมินดังนี ้

หลักเกณฑก์ารเลอืกสรร คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 
การประเมนิครั้งที ่๑ 
๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน 
     -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกหหมาย  
     -  การจัดการศึกษาท่ัวไป  
     -  การจัดการศึกษาพิเศษ 
      -  ความสามารถทัว่ไป              

 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมนิครั้งที ่๒  
๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 

 
๑๐ 

 
สอบปฏิบัติ 

๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๑๐ สอบสัมภาษณ์ 
๔. การคิดวิเคราะห์ ๑๕ สอบสัมภาษณ์ 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐ สอบสัมภาษณ์ 
๖. การสื่อสารโดยการพูด ๕ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
/ ศูนย์การ... 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑           
ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ 
ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 
๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่  ๒  มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะครั้งที่  ๒
เท่ากัน  ให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพ่ือก าหนดให้
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าก็ได้เท่ากัน  ให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้ความสามารถ  ทักษะ  หรือ
สมรรถนะในเรื่องใดเพ่ือก าหนดให้เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าก็ได้ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามคะแนนสอบ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  และทาง
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://www. Specialcenter5.org)  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ

สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15 ตุลาคม 2557 

 
 
 

(นางญาณกร  จันทหาร) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 


