
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  รับสมคัรบคุคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลกูจา้งชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

……………………………….. 

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ่างทอง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ๔๔/ ๒๕๔๖  เรื่อง การมอบอ านาจปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ต าแหน่ง     ครูอัตราจ้าง   จ านวน  ๑  อัตรา  กลุ่มวิชาเอกท่ัวไป 
 อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไ ล่อ อ ก จาก ร าชกา ร  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) เป็น ผู้ได้รับวุฒิ การศึกษาไม่ ต่ ากว่าปริญญาตรี  วุฒิ การศึกษาครุศาสตรบัณฑิตหรือ                   
ศึกษาศาสตรบัณฑิต   
  (๙) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากครุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอนหรือได้รับหารยกเว้นจากคุรุสภา 

 ๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ ประกาศรับสมัครตังแต่วันท่ี ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดอ่างทอง หรือสอบถามโทรศัพท์ ๐๓๕-๘๖๕-๓๑๙  
 ๓.๒ รับสมัครต้ังแต่ ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง  เลขท่ี ๖๓/๑ หมู่ ๕ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
โทรศัพท์ ๐๓๕ – ๘๖๕-๓๑๙ 

 

 

/๓.๓ หลักฐาน…. 



-๒- 
 

  ๓.๓ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน    
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
   (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จ านวน 
๑  ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
   (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากครุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 
   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – 
ช่ือสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑  ฉบับ 
   (๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี )  จ านวน ๑  ฉบับ 
                         (๗) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
 ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับด้วย 
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ใน ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

 ๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ ท่ีมี สิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในวัน ท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙                
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง  เลขท่ี ๖๓/๑ หมู่ ๕ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง จะประกาศราย ช่ือผู้ มี สิทธิสอบคัดเลือก               
ภายในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง ทางเว็บไซต์ 
www.atspecial.net หรือโทรศัพท์ ๐๓๕-๘๖๕-๓๑๙  

 ๖. ก าหนดสอบคัดเลือก 
  ก าหนดคัด เลือก โดยการสอบข้อ เขียนและ สัมภาษณ์  ในวัน ท่ี  ๑๓  มิ ถุน ายน  ๒๕๕๙                    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 
 
                                                                                                             /๕. หลักเกณฑ์….. 
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-๓- 
 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรอบรู้ และความสามารท่ัวไป 
    ๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
    ๑.๒ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
    ๑.๓ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
    ๑.๕ การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยีฯ 

๘๐ สอบข้อเขียน 

๒. คุณ ลักษณะส่วนบุคคล เช่น  ความซื่ อ สัตย์  มนุษยสัมพั นธ์  บุ คลิกภาพ                   
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ ความอดทนเสียสละ การ
มีจิตส านึกในการให้บริการท่ีดี การประสานงาน การให้บริการและการท างานเป็นทีม 

๒๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ี
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน
สอบ ดังนี้ 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนน
สอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนท้ังสองภาค
เท่ากันให้พิจารณาล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร 

 ๙. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้การสอบคัดเลือก 
     ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง จะประกาศราย ช่ือผู้ ผ่านการสอบคัดเลือก                        
ภายในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง ทางเว็บไซต์ www.atspecial.net 
หรือโทรศัพท์ ๐๓๕-๘๖๕-๓๑๙ โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 

 ๑๐. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง ประกาศ ให้มารายงาน                  
ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง หากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตามประกาศประกาศไม่มารายงานตัวในวันท่ีก าหนดแล้วนั้น            
จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกล าดับถัดไปมารายงานตัวแทน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง เลขท่ี ๖๓/๑ หมู่ ๕ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์              
๐๓๕-๘๖๕-๓๑๙ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

    ( นางสาวอาภาพร  วรรณสุนรธยา ) 
                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง  
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
....................................................................................... 

ก าหนดการรับสมัคร 
 

ท่ี รายการ วันเดือนป ี สถานที ่
๑ ประกาศรับสมัคร  ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจังหวัดอ่างทอง 

๒ รับสมัคร ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
www.atspecial.net 

๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
www.atspecial.net 

๕ สอบคัดเลือก (เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 

๖ ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีผู้ผ่าน                   
การสอบคัดเลือก 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
www.atspecial.net 

๗ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 
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