
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  

………………………………………………………... 
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ              
และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ               
เรื่อ งแนวทางการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานราชการ พ .ศ .๒๕๕๔  คำสั่ ง  ส ำนั กงาน         
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ    
พนักงานราชการ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙ จึงประกาศรับรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา           
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน   
วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ,กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
๑. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง       ๒     อัตรา 
ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (จนกว่าจะได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการจ้าง 
                                                                                                 /๒.คณุสมบัติท่ัวไป..... 



-๒- 
๒.   คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย  
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 (๑)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษาในทุกสาขาวิชาเอก 
      (๒)  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวัน
ทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี  

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่  7 – 11 พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับ

สมัคร) ขนาด ๑.๕ × ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง

ของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จำนวน ๑ ฉบับ  
                                                                                       /โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา.....  



-๓- 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ– ชื่อสกุล ใน
หลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 
ทั้งนี ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สมรรถนะ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๕-960072 

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 

สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  
 

๖. ตารางการประเมินสมรรถนะ 
วัน  เดือน  ปี / เวลา สมรรถนะ สถานที ่

13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

                                                                                                     /๗.เกณฑ์การตัดสิน….. 
 



 
-๔- 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ  
ดังนี้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนน 
ภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วน
บุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 
 

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรรตามลำดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมาก
ไปน้อย ตามลำดับคะแนน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบ
กำหนด นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่
กรณ ี 

 

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ผ่ านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรายงานตัว  ณ  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา ๕           

จังหวัดสุพรรณบุรี  และทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้าง 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่   ๒   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

 
  (นางวราภรณ์  เมฆขาว) 

                                                ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 



ปฏิทินการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร  2 - 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๒ รับสมัคร 7 – 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มี  

สิทธ์รับการเลือกสรร  
12 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

๔ สรรหาและเลือกสรร  13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  14 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 
 

สถานที่รับสมัคร  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๕ หมู ่๔ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

โทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๕-960072 
 

 

 

 

 

 

 

 


