
 
ก ำหนดกำรด ำเนนิกำรเลอืกสรรพนกังำนรำชกำร ต ำแหนง่ ครูผูส้อน จ ำนวน 4 ต ำแหนง่ 

ศนูยก์ำรศกึษำพิเศษ เขตกำรศกึษำ ๕ จังหวดัสุพรรณบรุี 
 

ที ่ รำยกำร วนั เดือน ป ี

๑ ประกำศกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำร (ทำงเว็บไซต์) 18-24  มีนำคม 2558 

๒ รับสมัครบุคคลเข้ำเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 25 – 31 มีนำคม 2558 

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
31 มีนำคม 2558 

เวลำ 16.30 น. เป็นต้นไป 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ 
31 มีนำคม 2558 

เวลำ 16.30 น. เป็นต้นไป 

๕ ประเมินสมรรถนะ 2 เมษำยน 2558 

๖ ประกำศรำยชื่อและขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 3 เมษำยน 2558 

๗ รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 7 เมษำยน 2558 

 
 



 

 
 
 

ประกำศ  ศนูย์กำรศกึษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ ๕  จังหวดัสพุรรณบรุี 
เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนักงำนรำชกำรทัว่ไป 

………………………………… 

 ด้วย  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภท พนักงำนรำชกำรทั่วไป  ต ำแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอำศัยอ ำนำจ
ตำมประกำศ คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรสรรหำ  
และกำรเลือกสรร พนักงำนรำชกำร  และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน 
พ.ศ. ๒๕๕๒   และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๔ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
      กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
      ต ำแหน่ง  ครูผู้สอน 
 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 
 (๑)  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 (๒)  กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 (๓)  กำรจัดระบบและกิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (๔)  กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 
 (๕)  ปฏิบัติงำนอื่น  ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 อัตรำว่ำง   4  อัตรำ 
 ค่ำตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บำท 
 สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระยะเวลำกำรจ้ำง  นับแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
 ๒.  คุณสมบัตทิัว่ไป  และคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหนง่ของผูท้ีม่สีิทธสิมัครเข้ำรบักำร สรร
หำและเลอืกสรร 
       คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑)  มีสัญชำติไทย 
       (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๘  ปี 
       (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
       (๔)  ไม่ เป็นผู้ที่มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้  ไร้ควำมสำมำรถ            
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพล
เรือน 
 

/ (๕)  ไม่เป็นผู้ … 



 

       (๕)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมือง  หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
       (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
                (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร  ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่ เป็นข้ำรำชกำรหรือ           
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือพนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น   
 

 คุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหนง่ ต ำแหนง่ ครผููส้อน  จ ำนวน  4  ต ำแหนง่ 
 - วชิำเอก ดนตรี (สำกล)   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   

- วิชำเอก อำหำรและโภชนำกำร  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- วิชำเอก เทคโนโลยีดนตรี  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- วิชำเอก กำรจัดกำรทั่วไป  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 

 -  ทุกต ำแหน่งต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   
 -  ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หำกในวันท ำสัญญำผู้ผ่ำน
กำรเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน  ให้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตนเองเพ่ือให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี  
 

๓.  กำรรบัสมัคร 
 ๓.๑  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ให้ขอและ             
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ๘๕ หมู่ ๔              
ต ำบลทับตีเหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ตั้งแต่วันที่   25 – 31 มีนำคม 2558                  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 

 ๓.๒  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว                 
โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน ๓ รูป 
  (๒)  ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ  เช่น  ปริญญำบัตร  และระเบียนกำรแสดงผลกำรเรียน  
หรือหนังสือรับรองของสถำนศึกษำที่มีข้อควำมระบุว่ำ  “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่ำงรอกำร
อนุมัติ” จ ำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่
เปิดรับสมัคร วันสุดท้ำย 

 

  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวัดปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 
  (๓)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล            
(ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  (๕)  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ (ถ้ำมี) 
  (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ 
ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยื่นด้วย 

- ๒ -  

/(๖) ใบรับรอง ... 
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  ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับด้วย 
 

  ๓.๓ ค่ำสมัครสอบ  
  ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตำมอัตรำ ดังนี้   ๕๐  บำท              
เมือ่สมัครแล้วค่ำสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ โดยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะจัดส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
 

 ๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรำยละเอียดต่ำง  ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  ไม่ว่ำด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่ง
ที่สมัครสอบ  อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำร
รับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                
เขตกำรศึกษำ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย 
 

 ๔.  ประกำศรำยชือ่ผูม้สีทิธเิข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 31 มีนำคม 2558 เวลำ 16.30 น. 
เป็นต้นไป และก ำหนด วัน เวลำสถำนที่ในกำรประเมินในวันที่ 2 เมษำยน 2558  ณ  ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๕  จั งหวัดสุพรรณบุ รี  และทำง เว็บ ไซต์ของศูนย์ฯ  (http://www. 
Specialcenter5.org)   
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินดังนี้ 

หลักเกณฑก์ำรเลอืกสรร คะแนนเต็ม วธิกีำรประเมนิ 
กำรประเมนิครั้งที ่๑ 
๑. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรสื่อสำรโดยกำรเขียน 
     -  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย  
     -  กำรจัดกำรศึกษำท่ัวไป  
     -  กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
      -  ควำมสำมำรถทั่วไป              

 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 

กำรประเมนิครั้งที ่๒  
๒. ทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office 

 
๑๐ 

 
สอบปฏิบัติ 

๓. มนุษยสัมพันธ์ กำรประสำนงำน ๑๐ สอบสัมภำษณ์ 
๔. กำรคิดวิเครำะห์ ๑๕ สอบสัมภำษณ์ 
๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ๑๐ สอบสัมภำษณ์ 
๖. กำรสื่อสำรโดยกำรพูด ๕ สอบสัมภำษณ์ 

รวม ๑๐๐  

/ศูนย์กำร…. 
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ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จะด ำเนินกำรประเมินครั้งที่ ๑           
ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ 
ต่อไป 

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้

ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 
๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ 
และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่  ๒  มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ใน
ล ำดับที่สูงกว่ำ  และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะครั้งที่  ๒
เท่ำกัน  ให้พิจำรณำก ำหนดเลือกควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพ่ือก ำหนดให้
เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำก็ได้เท่ำกัน  ให้พิจำรณำก ำหนดเลือกควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  หรือ
สมรรถนะในเรื่องใดเพ่ือก ำหนดให้เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำก็ได้ 

 ๗.  กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
       ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรตำมคะแนนสอบ  ณ  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  และทำง
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://www. Specialcenter5.org)  โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือ

สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 1 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่ง
ที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
       ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ก ำหนด 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  18 มีนำคม 2558 

 
 
 

(นำงญำณกร  จันทหำร) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 


