ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
--------------------------------------ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงาน
ราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติ ร าชการแทนเกี่ ยวกั บ
พนัก งานราชการ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกั ดสานัก บริหารงานการศึกษาพิเ ศษปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๑.๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก กายภาพบาบัด
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท/เดือน
๑.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.4 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
(๒) จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๓) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๔) การจัดระบบและกิจกรรมการช่วยเหลือนักเรียน
(๕) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(3) ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา รับเฉพาะเพศชาย
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(6) ไม่เ ป็น คนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎ ก.ค.ศ.
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
/(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่อง...

-๒(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑1) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑2) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑3) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑4) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนัก งานหรือลูก จ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนัก งานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เ กิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตรงตามอัตราที่รับสมัคร
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ เขตการศึก ษา ๔ จัง หวัด ตรัง ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ตุล าคม ๒๕๖3
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จานวน ๑ ฉบับ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย (นาฉบับจริงมาด้วย)
(๓) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (เฉพาะวิชาเอกพลศึกษา) (นาฉบับจริงมาด้วย)
(๔) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ (นาฉบับจริงมาด้วย)
(๕) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่มี ชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (นาฉบับจริงมาด้วย)
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
/(๗) ใบรับรองแพทย์...

-๓(๗) ใบรับรองแพทย์ซงึ่ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน ที่ระบุ
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการดาเนินการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ในวั น ที่ 14 ตุ ล าคม ๒๕๖3 และก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กสรรใน
วันที่ ๑6 ตุลาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ เขตการศึก ษา ๔
จังหวัดตรัง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถและภาคคุณลักษณะ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การเลือกสรรดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๑. การประเมิน ภาคความรู้ความสามารถ
๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาทีม่ ีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑.๒ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๑.๔ ความสามารถทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน
๑.๕ ความรู้ความสามารถทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาเอกตามวุฒกิ ารศึกษา ตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
๒. การประเมิน ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ เจตคติต่อการทางานกับเด็กพิการ
๒.๒ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒.๓ การคิดวิเคราะห์
๒.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒.๕ การสื่อสารโดยการพูด
รวม

คะแนน
เต็ม
๕๐

๕๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
๕

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

๑๐๐
/๖. เกณฑ์การตัดสิน...

-๔๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถ และภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง แต่
ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกภาครวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการเลือ กสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิ นภาคความรู้
ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินภาคความรู้ความสามารถเท่ากัน
ให้พิจารณาผู้ที่มีลาดับที่ก่อนในการสมัครเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนัก งานราชการตามลาดับคะแนน ณ ศูนย์ก ารศึกษาพิเ ศษ เขตการศึก ษา ๔ จัง หวัดตรัง ในวันที่ ๑9
ตุลาคม ๒๕๖3 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๑ ปีนับจากวันขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ เขตการศึกษา 4 จั งหวั ดตรั ง ไม่ ผูกพั นผู้ผ่ านการเลือกสรรหากไม่ ได้ รับการจั ดสรร
งบประมาณ และจะจัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
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แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
ก) วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน มีทั้งหมด ๒ ภาค
๑. ภาคคุณลักษณะความรู้ความสามารถ เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๑. การประเมิน ภาคความรู้ความสามารถ
๕๐
สอบข้อเขียน
๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑.๒ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม
๑.๔ ความสามารถทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน
๑.๕ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกตามวุฒิการศึกษา ตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ
รวม
๕๐
๒. ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๒. การประเมิน ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๕๐
สอบสัมภาษณ์
๒.๑ เจตคติต่อการทางานกับเด็กพิการ
๑๐
๒.๒ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๑๐
๒.๓ การคิดวิเคราะห์
๑๕
๒.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๐
๒.๕ การสื่อสารโดยการพูด
๕
รวม

๕๐

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมั ครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และ
คุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓. ต้อ งนาบัตรประจาตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมิ นความรู้ความสามารถ และคุณลัก ษณะความเหมาะสมกับ ตาแหน่งทุ กครั้ง หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิ นความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
/๔. การเข้ารับ...

-๒๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๔.๒ ต้องลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมิน ๑๕
นาที
๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุ มการประเมิน
โดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง และคณะกรมการ
ดาเนินการสรรหาอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะความเหมาะสมกับตาแหน่ง
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