
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   
--------------------------------------- 

                

               ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราวเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 
๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  จึงขอประกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ต าแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย จ านวน 1 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน  
 1.1 ช่ือต าแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร ์  จ านวน  1  อัตรา 
 1.2 ค่าตอบแทน  ๑5,๐๐๐.-  บาท/เดือน 

1.3 ระยะเวลาการจา้ง นับแต่วันท าสญัญาจา้ง ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
๑.4  ขอบขา่ยงานทีจ่ะใหป้ฏบิัติ 

(๑)  ปฏิบัติงานสอนเด็กเจ็บป่วย โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 
(๒) ประสานงานกับโรงพยาบาล ส ารวจ และค้นหาเด็กในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 
(๓) ประสานงานกับผู้ปกครอง ครู สถานศึกษาต้นสังกัด และบุคลากรในโรงพยาบาล หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(๔) ประเมินความสามารถเบื้องต้นของนักเรียน 
(๕) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาต้นสังกัด และ

กิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
(๖)  กรณีที่นักเรียนยังไม่ได้รับการศึกษาหรือยังไม่มีต้นสังกัด ให้จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตทีด่ี กิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมดูแลตัวเองตามสภาวะโรค กิจกรรมให้ก าลังใจร่วมกับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล 

(๗) ร่วมฟื้นฟูพัฒนา แก้ไขปัญหาของเด็กร่วมกับผู้ปกครอง 
(๘) รวบรวมข้อมูล วัดและประเมินผล สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไปยังสถานศึกษา

ต้นสังกัด หรือเพื่อส่งต่อ 
(๙) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดทั้งฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการและ

โรงพยาบาล ทุกวันที่ 5 ของเดือน สิ้นภาคเรียน สิ้นปีการศึกษา หรือสิ้นปีงบประมาณ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  และเง่ือนไขในการ
รับสมัคร 

คุณสมบัติท่ัวไป    
 (๑)  มีสัญชาติไทย  

                 (๒)  มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปบีริบูรณ์  
                 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม     
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
                (๔)  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
                (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก่าหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. 
                (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรอืถูกสัง่พกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส่าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               (๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
               (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                 (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิด
ที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                 (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  
                 (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท่าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น  
                (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยกระท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ                

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท่าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน    
และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ที่แสดงว่าไม่เป็น   
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑)  เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี 
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
(๓) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู 
(๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับรับสมัคร   
               ผู้ที่ประสงค์จะสมคัรทุกต าแหน่ง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่  ๒9  มิถุนายน – 5  กรกฎาคม  ๒๕๖3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
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๓.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
                ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
                ๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มข้ีอความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมตัิ”  จ านวน ๑ ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย (น าฉบับจริงมาด้วย)  
                ๓)  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
                 ๔)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีที่มี ช่ือ – 
ช่ือสกุล  ในหลักฐานไม่ตรงกัน) รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
                ๕)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน หรือใบผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้ามี) 
                  ๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน      
ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  จ านวน ๑ ฉบับ   

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการด าเนินการเลือกสรร  

               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุก
ต าแหน่ง  ในวันท่ี  8  กรกฎาคม  ๒๕๖3   และก าหนดให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรใน 
วันท่ี  9  กรกฎาคม  ๒๕๖3  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  
จังหวัดตรัง  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
                         ผู้สมัครต้องเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคคุณลักษณะและความเหมาะสมกับต่าแหน่ง 
และภาคความรู้ความสามารถ ดังน้ี 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑.  การประเมิน  ภาคความรู้ความสามารถ 
๑.๑  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาทีม่ีผลบงัคับใช้ในปัจจบุัน 
๑.๒  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
๑.๓  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปจัจบุันด้านการเมือง  เศรษฐกจิและสังคม 
๑.๔  ความสามารถทางด้านการศึกษา  วิชาชีพครู  การปฏิบัติราชการ  ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน 
๑.๕  ความรู้ความสามารถทีเ่กี่ยวข้องกบัวิชาเอกตามวุฒกิารศึกษา ตาม
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง  และความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัการศึกษาพเิศษ  

๕๐ 
 

สอบข้อเขียน 

๒.  การประเมิน  ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี ้
๒.๑  เจตคติต่อการท่างานกับเด็กพกิาร 
๒.๒  มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๒.๓  การคิดวิเคราะห ์
๒.๔  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.๕  การสื่อสารโดยการพูด 

๕๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน    
               การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสทิธิใดๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรทุกต่าแหน่งจะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค และคะแนนรวมไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล่าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล่าดับ  ในกรณีที่มีผูผ้่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงล่าดบัที่จาก
คะแนนสอบดงันี ้  
               ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถ มากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่
สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้พจิารณาล่าดบัที่กอ่นหลงัในการสมัคร  

๗.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น    
ลูกจ้างช่ัวคราว ตามล าดับคะแนน ในวันท่ี  ๑3  กรกฎาคม  ๒๕๖3  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  
จังหวัดตรัง  และทาง  www.specialcenter4trang.go.th  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัว่คราว  
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทุกต่าแหน่งจะต้องรายงานตัวและท่าสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  และเริ่มปฏิบัติงานตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

(นายสุพล  บุญธรรม) 
ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 



 


