
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
............................................................... 

       ด้ วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจั งหวัดศรีสะ เกษ สั งกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเด็กเจ็บป่วย จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเด็ก
เจ็บป่วย ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอน
เด็กเจ็บป่วย จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. หน้าที่ครูประจ าศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล 
  ๑.๑ ส ารวจนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเยี่ยมเด็กป่วยตามหอผู้ ป่วยเป็นประจ า 
(เนื่องจากเด็กป่วยมีการหมุนเวียนเข้า – ออก โรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา จ านวนเด็กจะไม่คงที่ในแต่ละวัน) 
  ๑.๒ ติดต่อประสานกับแพทย์หรือพยาบาล ให้พิจารณาส่งเด็กเข้าเรียน 
  ๑.๓ รับเด็กเข้าเรียน โดยให้เด็กที่เข้าเรียนครั้งแรก เขียนใบสมัครตามฟอร์มที่จัดท า ไว้และส่ง
ลงทะเบียนนักเรียน 
  ๑.๔ ทดสอบหรือสัมภาษณ์ความรู้เดิมเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องและเหมาะกับเด็กแต่ละคน 
  ๑.๕ เมื่อเด็กเข้าเรียนแล้ว ครูจะประสานกับทางโรงเรียน โดยมีจดหมายติดต่อโรงเรียนของเด็กในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 
   - แจ้งการรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล ภายในสัปดาห์แรก 
  - ขอผ่อนผันการสอบหากเป็นช่วงเวลาใกล้สอบ และเด็กเจ็บป่วยยังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ 
ซึ่งทางโรงเรียนอาจจะอนุญาตให้น าข้อสอบมาสอบที่โรงพยาบาล หรือผ่อนผันให้เด็กกลับไปสอบที่โรงเรียนในภายหลัง
เมื่อหายป่วยแล้วก็ได้ 
  - ออกใบรับรองการเรียนเพื่อให้เด็กกลับไปเรียนต่อที่โรงเรียนเดิม 
  - ส่งจดหมายติดตามผลการศึกษาเมื่อเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้ว 
  ๑.๖ ดูแลเด็กป่วยในขณะที่เรียน หากเด็กคนใดมีปัญหาหรือมีอาการไม่ดีให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล
ทันทีเพ่ือน าเด็กไปพักผ่อน หรือให้การบ าบัดรักษาก่อน 
  ๑.๗ ให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียน 
  ๑.๘ จัดท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. งานสอน 
  ครูประจ าศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล ต้องสามารถสอนทุกระดับชั้น ทุกวิชา ครูอาจแบ่ง
กันสอนในระดับชั้นที่รับผิดชอบหรือตามรายวิชาที่ถนัดก็ได้ เช่น ครู ก. สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.๑ – 
ม. ๓ ครู ข. สอนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น เป็นต้น ครูต้องร่วมมือกันจัดท าตารางสอน/ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หรือแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 



   
 ๓. งานกิจกรรมนักเรียน 
  ครูร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนตามโอกาส เช่น งานปีใหม่ วันเด็ก วันแม่ วันพ่อ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น งานวันลอยกระทง และวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น 
สนับสนุนให้เด็กๆ ช่วยกันจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น 
 ๔. หน้าที่พิเศษ 
  ๔.๑ งานด้านธุรการ ครูประจ าศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล นอกจากงานในหน้าที่ครู
ประจ าชั้นและงานสอนแล้ว ครูอาจจะต้องแบ่งกันท างานธุรการต่างๆ เช่น งานทะเบียนและสถิตินักเรียน งานการเงิน
และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา งานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือ ร่าง – โต้ตอบจดหมายราชการกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและองค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  ๔.๒ งานบริการ เช่น ให้บริการแก่เด็กป่วยและผู้ปกครองยืมหนังสือที่จัดเป็นมุมห้องสมุดเป็นต้น 
  ๔.๓ งานประชาสัมพันธ์ เช่น ต้อนรับให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาเยี่ยม ศึกษาดูงาน พบปะท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง จัดท าเอกสารเผยแพร่ แนะน า การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล เป็นต้น 
  ๔.๔ งานนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เป็นต้น 
  ๔.๕ การประสานงาน ครูต้องสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล เช่น 
ฝ่ายธุรการ การเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ หน่วยช่าง และหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งการติดต่อประสานกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มาเป็น
อาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม หรือบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงพยาบาล 
  ๔.๖ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดทั้งฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงพยาบาล เมื่อสิ้นภาคเรียน สิ้นปีการศึกษา หรือสิ้นปีงบประมาณ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
      คุณสมบัติท่ัวไป   

๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น 
        เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ                  
        ข้าราชการพลเรือน 
   ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
                                    การเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
                                    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
                                     หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
                                     ของรัฐ   
            ๙. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช 
   10.ในระหว่างการเลือกสรรต้องไม่บรรจุรับราชการท้องถิ่นใดๆ 

   



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓. หลังจากการได้รับบรรจุแต่งตั้งต้องพัฒนาตนเองในเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน

ระยะเวลา ๒ ปี  
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่ ที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้อง

ธุรการ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร 
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน   
          ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

        ๔.๓ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึง่แสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร     จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๔.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร      จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)    จ านวน  ๑  ฉบับ 
         ๔.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.7 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน   จ านวน  ๒  รูป  
๔.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล   
ทะเบียนสมรส  หนังสือรับรองการผ่านงานพร้อมส าเนา     จ านวน ๑  ฉบับ    

    ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                          

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th   

 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
วันที่ / เวลา /สถานที่สอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
09.00 – 1๒.00 น. 

 
1๓.00 น. เป็นต้นไป 

 

 
(ภาค ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
100 
100 

  
สอบอัตนัย/ปรนัย 
สอบอัตนัย/ปรนัย 

(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 100 สัมภาษณ์ 

        

๗. การจัดล าดับผลการคัดเลอืก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะน าผลคะแนนจาการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดย
หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 
 
 



  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการ สอบคัดเลือก                           

ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ 
www.sisaketspecial.go.th 

 
๙. รายงานตัว ท าสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติการสอน 

  ๙.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ 
        - รายงานตัว วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.30 - ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่รับสมัคร  
       พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน 

๙.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้มารายงาน  
     ตัว พร้อมท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องทราบ 
     ประกาศรายช่ือ 
๙.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า 
     สัญญาจ้างเหมาบริการตามก าหนดเวลา ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก 
     ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
๙.๔ การจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน 
     สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก 
     ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่ 
     เหมาะสม ผู้มีอ านาจการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี 
     เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

  ๙.๖ ระยะเวลาการจ้างขึ้นอยู่กับงบประมาณจัดสรร 
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า     
กรณีใดๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                      
                                                                       ลงชื่อ                 
                                                                             (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

                                                   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

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

