
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง อัตราจ้าง 

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

  ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง อัตราจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
512/2559 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง อัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิชาเอก การศึกษาพิเศษ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ประจ าห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก 

   (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   (3) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

   (5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 15,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง    17 พฤศจิกายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรค

การเมือง 

/(6) ไม่เป็นผู้... 



(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหา ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
3. การรับสมัคร 

3.1 ก าหนดการคัดเลือก 
ก าหนดการ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1. ประกาศรับสมัคร 1 –6 พฤศจิกายน 2559  
2. รับสมัคร 7 –13 พฤศจิกายน 2559 

 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 

14 พฤศจิกายน 2559  

4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 16 พฤศจิกายน 2559  
6. รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผล
การเรียน หรือ ส าเนาปริญญาบัตร (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

/ส าเนาหลัก... 



 (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
 (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
 (6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หนังสือรับรองสิทธิ จ านวน 1 ฉบับ 
 (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) 
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา  

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
1.ความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
 1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

(70) 
40 
30 

การสอบข้อเขียน 
 

 

2. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การท างานเป็นทีม  
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

(30) การสอบสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

รวม 100   

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียนร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การสรรหา จะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ของแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
โดยเรียงล าดับ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวม เท่ากัน 
ให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ 
  ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้คะแนนภาค ความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หาก
คะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ความรู้มากว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนนภาค 
ความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พจิารณาล าดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 

/6.การประกาศ... 



 
6.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปราจีนบุรี โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา       
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
   
7.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาให้มารายงานตัว 
  7.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จ านวน 1 อัตรา ผู้ผ่านการสรรหาในล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. หากไม่มาตามก าหนดเวลา 
ถือว่าสละสิทธ์ 
  7.2 การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต าแหน่งว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวั ดปราจีนบุรี   
จะเรียกตัว เรียงล าดับที่ โดยวิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่
น้อยกว่า 15 วัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 
       

  (นางสาวอรณิชชา  สังข์มณี) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
 
  
 
 


