
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน 
--------------------------------------- 

                

               ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ  
พนักงานราชการ  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน  
๑.๑  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
       ๑.๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาเอก  บัญชี     จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๒  ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐.-  บาท/เดือน 
๑.3  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๑.4  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

(๑)  ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 
(๒) จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๓) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๔) การจัดระบบและกิจกรรมการช่วยเหลือนักเรียน 
(๕) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
คุณสมบัติท่ัวไป    

               (๑)  มีสัญชาติไทย  
               (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปบีริบูรณ์ 
 (3)  ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก บัญชี  
               (4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม     
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
               (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
               (6)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ใน                     
กฎ ก.ค.ศ. 
               (7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น  หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

/(๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่อง... 
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               (8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               (9)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
               (10)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
               (๑1)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
               (๑2)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  
               (๑3)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น  
               (๑4)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ                

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน    
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ที่แสดงว่าไม่เป็น   
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๑) เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี 
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตรงตามอัตราที่รับสมัคร  
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร   
               ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขต-
การศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันท่ี  1 - 7  ธันวาคม  ๒๕๖3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)      

๓.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
               (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน 
ปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
               (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน ๑ ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย (น าฉบับจริงมาด้วย) 
               (3)  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               (4)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีที่มี ช่ือ –    
ช่ือสกุล  ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 

/(6)  ใบรับรองแพทย์... 
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               (6)  ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมีระยะเวลาย้อนหลังไมเ่กิน ๑ เดือน ที่ระบุ
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน ๑ ฉบับ  

หมายเหตุ  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร  
               ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการด าเนินการเลือกสรร  

               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร                 
ในวันท่ี  8  ธันวาคม  ๒๕๖3   และก าหนดให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรใน                   
วันท่ี  11 ธันวาคม  ๒๕๖3  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  
จังหวัดตรัง  
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
                         ผู้สมัครต้องเข้ารบัการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถและภาคคุณลักษณะ
ความเหมาะสมกบัต าแหนง่  ตามหลักเกณฑ์การเลือกสรรดังนี้   
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

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

๕๐ 
 

สอบข้อเขียน 

๒.  การประเมิน  ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี ้
๒.๑  เจตคติต่อการท างานกับเด็กพกิาร 
๒.๒  มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๒.๓  การคิดวิเคราะห ์
๒.๔  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.๕  การมีจิตใจในการบริการที่ด ี

๕๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑0 
๑๐ 
10 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
 

/๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน    
               การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินภาคความรู้ความสามารถ และภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง                 
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  และได้คะแนนรวมทุกภาครวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
      ในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้
ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินภาคความรู้ความสามารถเท่ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่มีล าดับที่ก่อนในการสมัครเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการตามล าดับคะแนน  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๔  จังหวัดตรัง  ในวันท่ี  14  
ธันวาคม  ๒๕๖3  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๑ ปีนับจากวันข้ึนบัญชี
รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
ผู้ผ่านการเลอืกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการจะต้องรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ  ศูนย์การศึกษาพเิศษ  เขต-

การศึกษา ๔  จังหวัดตรงั  ในวันท่ี  15  ธันวาคม  ๒๕๖3   และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี  ๑5  ธันวาคม  ๒๕๖3   

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

           (นายสุพล  บุญธรรม)     
         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศรับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ ต าแหน่งครผูู้สอน 

 
  ก)  วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน มีทั้งหมด ๒ ภาค  
๑. ภาคคุณลักษณะความรู้ความสามารถ  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย ดังนี้   
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  การประเมิน  ภาคความรู้ความสามารถ 
๑.๑  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
๑.๒  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
๑.๓  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจ
และสังคม 
๑.๔  ความสามารถทางด้านการศึกษา  วิชาชีพครู  การปฏิบัติราชการ  
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน 
๑.๕  ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกตามวุฒิการศึกษา ตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ 

๕๐ 
 

สอบข้อเขียน 

รวม ๕๐  
 

 
๒. ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒.  การประเมิน  ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๒.๑  เจตคติต่อการท างานกับเด็กพิการ 
๒.๒  มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๒.๓  การคิดวิเคราะห์ 
๒.๔  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.๕  การมีจิตใจในการบริการที่ดี 

๕๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑0 
๑๐ 
10 

 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๕๐  
 
  ข)  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  และ
คุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่งทุกครั้ง  หากไม่ มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
/๔.  การเข้ารับ... 



- ๒ - 
 
 ๔.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 
      ๔.๑  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน   
      ๔.๒  ต้องลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมิน  ๑๕  
นาที 
      ๔.๓  ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
โดยเคร่งครัด     
      ๔.๔  ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
      ๔.๕  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที    
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ 
 ๕.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง และคณะกรมการ
ด าเนินการสรรหาอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 ๖.  ผู้ใดไม่ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินภายในก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  
ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

           (นายสุพล  บุญธรรม)     
         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
     

   
 

 


