
กำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
๑ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพุธที่ ๔  กันยายน ๒๕๖๒ 
๒ รับสมัครสรรหาและเลือกสรร วันพฤหัสบดีที่ ๕  –วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร 
วันเสาร์ที่๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 

๔ ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันอาทิตย์ที่๑๕ – วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
๕ สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) 

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู 
ภาค ข ความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
 
สอบสัมภาษณ์ (ภาคบ่าย) 
 

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ) 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ) 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

๖ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
๗ รายงานตัว ทำสัญญา  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
................................................. 

 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธานี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการประเภททั่วไป เพ่ือปฎิบัติงานครูผู้สอน ในหน่วยบริการ 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกำหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน   และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่  
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการว่าด้วยการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน      บริหารงานทั่วไป 
ตำแหน่ง        ครูผู้สอน 

   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกทั่วไป  
- มีประสบการณ์ด้านงานการศึกษาพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี ในตำแหน่งครูอัตรา

จ้างที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
(๑)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(๒) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทุกประเภท (EI) 
(๓)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๔)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๕)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/อัตราว่าง........ 

 

 



-๒- 

อัตราว่าง ๕    ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่สิ้นสุดงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยจะจัดทำ
สัญญาตามงบประมาณนั้น 
๒.คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

๑ .   มีสัญชาติไทย 
๒.   มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ป ี
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต       

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
     
 

ทั้งนี้   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 
 ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ               
 ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร     

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐   
จังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่ ๕๐๑ หมู่ ๒๔  ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    
ตั้งแต่วันที ่๕  –  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  
เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  ๑.๕  x  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป    
 (๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน  
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า  “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”    
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ   ๒   ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา   และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร  วันสุดท้าย        
  

/๓.สำเนา....... 
 



-๓- 
 (๓)  สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 (๔)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีท่ีมีชื่อ – สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 (๕)  สัญญาจ้าง 

   (๖) ใบรับรองแพทย์ จากสถานรักษาของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน 
 

  ทั้งนี้   ให้นำเอกสารประกอบการสมัครฉบับตัวจริงมาด้วย   และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง 
ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีคว ามผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัคร
สอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น        

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร การสอบข้อเขียน  และกำหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

 ๔.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐  
จังหวัดอุบลราชธานี  และทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http:www.Ubonspecial.com)  

๔.๒ กำหนดการสรรหาและเลือกสรรวันที่๑๗ กันยายน  ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการสรรหาและเลือกสรร  ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๑.สอบข้อเขียน ( ภาค ก,ข) ๕๐ 
๒.ประวัติและผลงาน ๕๐ 
๓.สอบสัมภาษณ์ ๕๐ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๕๐ 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้อง

ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ประวัติและผลงาน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ในการประเมินตามหลักเกณฑ์รวม
ทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลำดับดังนี้ 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  หากคะแนน
สัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาลำดับประวัติและผลงาน  หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน 
หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากลำดับการสมัครตามเลขที่ก่อนหลังในการสมัครเป็นผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร 

/ ๗. ผู้ผ่าน... 



-๔- 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

และเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ในวันที ่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒   ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  และทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http:www.Ubonspecial.com) โดยขึ้น
บัญชีไว้ ๒ ปี หรือ 
มีการสอบในกรณีเดียวกันอีกบัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันสิ้นสุดในการข้ึนบัญชี 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องไปรายงานตัวในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  จะทำสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                                    

                                                                                  (นายสุรพล  เสนบญุ) 
            ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ 
                 จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 


