
 
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน  

....................................................... 
  ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ            
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ        
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ  ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๕๑๑/
๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ ว่าด้วยการด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ช่ือต าแหน่ง ครูผู้สอน    
 ๑.๑.๑ วิชาเอก การศึกษาพิเศษ  จ านวน   ๓  อัตรา 
 ๑.๑.๒ วิชาเอก ท่ัวไป   จ านวน   ๓  อัตรา 
๑.๒ กลุ่มงาน  บริหารงานท่ัวไป 
๑.๓ ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

     ๑.๔ สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติทั่วไป  

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) เป็นผู้เลื อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ น หรือผู้บริหารท้องถิ น 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดใน

กฎ ก.ค.ศ.  



 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั งพักราชการ ถูกสั งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื น  หรือถูก สั งพัก  หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                   
ตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส่าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที ในพรรคการเมือง  
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับ 

ความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ  มหาชน 

หรือหน่วยงานอื นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท่าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื น  
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  คุณวุฒิท่ีใช้ส าหรับการสอบคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู 

๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี                      
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ถ. วัน ลูกเ สือ  ต.เมืองใ ต้  อ. เมือง  จ.ศรีสะ เกษ                 
ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  เป็น
รูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
    ๓.๒.๒ คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript) หรือใบรับรองคุณวุฒิ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
   ๓.๒.๓ หนังสือรับรองการผ่านงาน/ปฏิบัติงาน(ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 



   ๓.๒.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ 
ฉบับ 
   ๓.๒.๕ ทะเบียนบ้านที มีชื อผู้สมัคร พร้อมส่าเนา จ่านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ งออกไวไ้ม่เกิน  ๑  เดือน 
                               ๓.๒.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3.2.8 หลักฐานอื น ๆ เช่น หนังสือส่าคัญการเปลี ยนชื อตัว  ชื อสกุล  ทะเบียนสมรส     
(ในกรณีที หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส่าเนา จ่านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรร
หาและเลือกสรร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด                 
ศรีสะเกษ   Website: www.sisaketspecial.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จะท าการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม      

พ.ศ. ๒๕๖๓   ดังนี้ 
วันที่   เวลา วิชาที่สอบ คะแนน(เต็ม) หมาย

เหตุ 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓    
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
(ภาค ก) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 

 
 

 
 

 

 



๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สมัครต้องผ่านการประเมิน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ โดยเรียงล าดับผู้ท่ีได้คะแนน
รวมจากมากลงมาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบภาค ก  มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  หาก
คะแนนยังเท่ากันอีก จะใหสิ้ทธิ์กับผู้ท่ีสมัครก่อน  

๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ             

เลือกสรรวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ อาคารแก้วเจ้าจอม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ                  
Website: www.sisaketspecial.go.th โดยการสอบครั้ งนี้จะขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ถึ ง                               
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร             
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษ                         

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษก าหนด ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับ

คะแนนท่ีสอบได้ ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจ านวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 ๒. ในกรณีท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัด

จ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับการขึ้นบัญชี ท่ีมีบัญชีรายช่ือ
เหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

 ๓. การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษก าหนด                
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                                  

                                                                  
                                                          (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

                         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

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

