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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

------------------------- 
 

          ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)  
          อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงาน 
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง 
               ชื่อต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน   

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
                (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
                (๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                (๓) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวนอัตราว่าง    ๒ อัตรา 
ค่าตอบแทน          เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
สิทธิประโยชน์       ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราซการ 
ระยะเวลาการจ้าง   นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามแผนการเกลี่ย 

อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด)  
 

/๒. คุณสมบัติทั่วไป   
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๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมอืง 
                     (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้ างของส่วน
ราชการท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม                 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วยในวันท าสัญญาจ้าง 
              ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                    (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด หรือกิจกรรมบ าบัด 
หรือการศึกษาพิเศษ หรืออุตสาหกรรมศิลป์ 
                    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันท าสัญญาผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ด าเนินการพัฒนา
ตนเองให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
                        อนึ่ง ส าหรับสาขาวิชากายภาพบ าบัด หรือกิจกรรมบ าบัด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

/๓.๒ เอกสาร... 
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             ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน                     
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป) 

(๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   และปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้ 

(๓)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๔) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (กรณีชื่อ- นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๕) หนังสือรับรองการท างาน   จ านวน  ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

(๖) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม               
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
              ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา  
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้       
         ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ  ภายในวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี ทางเว็บไซด์                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี  (http://www.saraburiedu.co.nr) และทางเว็บไซด์ของส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (http://special.obec.go.th) 
 

/๕. วิธีการ... 
 
 

http://special.obec.go.th/
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              ๕. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
สมรรถนะที่  ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ (๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน 
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน  
๑๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๕๐ คะแนน  
สมรรถนะที่  ๒ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) สอบสัมภาษณ์ สังเกต 
๒.๑ ประวัติส่วนตัว การศึกษา อบรม ดูงาน ๑๐ คะแนน ตรวจสอบเอกสาร 
๒.๒ ประสบการณ์ท างาน/ผลงาน/รางวัล ๒๐ คะแนน  
๒.๓ บุคลิกลักษณะ ๕ คะแนน  
๒.๔ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทีวาจา ๕ คะแนน  
๒.๕ เจตคต ิอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ในการท างาน ๑๐ คะแนน  

รวม ๑๕๐ คะแนน  
 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
                   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมในแต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดล าดับ
ที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไป 
มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
              ๗. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
                   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี ตามก าหนดการดังนี้ 

วัน / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมรรถนะที่  ๑   

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๕๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
 สมรรถนะที่  ๒   
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๕๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์ สังเกต   

ตรวจสอบเอกสาร 
รวม ๑๕๐ คะแนน  

 
/๘. การประกาศ… 



- ๕ - 
 
               ๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ภายใน  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี ทางเว็บไซด์ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสระบุรี  (http://www.saraburiedu.co.nr) และทางเว็บไซด์ของส านักงานบริหารงาน               
การศึกษาพิเศษ (http://special.obec.go.th) โดยจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากล าดับคะแนน
มากไปหาน้อยตามล าดับ  

          ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่าเป็นผู้
ได้ล าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
               ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องไปรายงานตัวท าสัญญาจ้างตามทีศู่นย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสระบุรีก าหนด   

 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
             

             (นายอมร   เผ่าเมือง) 
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี 
๑ ประกาศรับสมัคร ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒ รับสมัคร ๘ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๕ ประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๗ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ   
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท ์๐-๓๖๒๗-๕๒๗๙, ๐-๓๖๒๗-๕๒๔๗  
โทรสาร ๐-๓๖๒๗-๕๒๗๙   
E-mail  :  psecaraburi@obec.go.th 
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