
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

....................................................... 
 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒             
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ว่าด้วยการ
ด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ          
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน  

      ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
  (๑)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (๒)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  (๓)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (๔)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม 
                           ศักยภาพ 
  (๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาการจ้าง   นับแต่วันท าสัญญาจ้าง – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติทั่วไป  
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 



  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ                      
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็น 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิชาตรง
ตามท่ีประกาศรับสมัคร 

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีออกให้โดยคุรุสภาท่ียังไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของรับ
สมัคร) 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี                       
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ๓๖๔  ถ. วันลูกเสือ  ต.เมืองใต้  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ต้ังแต่                         
วันที ่๒๑ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
   ๓.๒.๒ คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ
ใบรับรองคุณวุฒิ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๒.๓ หนังสือรับรองการผ่านงาน/ปฏิบัติงาน(ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.๕ ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
                   ๓.๒.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
  ๓.๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส    
(ในกรณีท่ีหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 



๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร
สอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด                  
ศรีสะเกษ   Website . www.sisaketspecial.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
วันที่ / เวลา /สถานที่สอบ วิชาที่สอบ คะแนน(เต็ม) หมายเหตุ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  

 
 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ภาค ก  
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ค 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
(ปรนัย) 

 
(อัตนัย) 

 
(สัมภาษณ์) 

 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้สมัครต้องผ่านการประเมิน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ โดยเรียงล าดับผู้ท่ีได้คะแนน
รวมจากมากลงมาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบภาค ก  มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า       
หากคะแนนยังเท่ากันอีก จะใหสิ้ทธิ์กับผู้ท่ีสมัครก่อน  

๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                  

ภาค ก และภาค ข  ซึ่งผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบภาค ก และภาค ข ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และจะประกาศรายช่ือ           
ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th 

 

http://www.sisaketspecial.go.th/


 ๘. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 ๙.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้ได้นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี จนถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๙.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  ๙.๒.๑  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
  ๙.๒.๒  ผู้นั้นไม่สามารถรายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  ๙.๒.๓  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  ๙.๒.๔  บัญชีผู้การคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  ๙.๒.๕  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

๙. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร             
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษ                         

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษก าหนด ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับ

คะแนนท่ีสอบได้ ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๒. ในกรณีท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัด

จ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับการขึ้นบัญชี ท่ีมีบัญชีรายช่ือ
เหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

 ๓. ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างต่อเมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด                 
ศรีสะเกษได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว  

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

ลงช่ือ 
   (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 


