
 
     
 

 ประกาศ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเปนพนักงานราชการ 

       ประจําปงบประมาณ 2556  (รับสมัครเพ่ิมเติม) 
---------------------------------------- 

ดวยศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุี  สังกัด สํานักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแนบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ 1626/2551  เรื่อง 
การมอบอํานาจการปฏิบัติงานราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 2551  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 
1.  ชื่อตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 
  พนักงานราชการประเภททั่วไป   กลุมงานบรหิารทั่วไป    ตําแหนง ครูผูสอน   
จํานวน  2 อัตรา    อัตราคาจางรายเดือนละ 14,020 บาท พรอมเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 
           ขอบขายหนาที่การปฏิบัติงาน      
  (1) การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง 
เพื่อใหการบริการทางกายภาพบําบัดเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม ทันสถานการณ และทันเวลา 
    (3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ ประดิษฐดัดแปลงประยุกตใช 
เพื่อพฒันาการบรกิารผูพิการใหมีคุณภาพ ใหบุคคลดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพ สามารถพึง่พาตนเองและมสีวน
รวมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสงัคม 

(4) สงเสริม บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพ สุขภาพของผูพิการ หรอืการบริการอื่นๆ  
ทางดานกิจกรรมบําบัด  

(5) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
   (6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามบทบาทและภารกจิหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../...2.  คุณสมบัติท่ัวไป... 



 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังตอไปน้ี 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมตํ่ากวา 18  ปบริบูรณ  นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรอืจิตฟนเฟอน  
ไมสมประกอบ  หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมอืงหรือ 
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (6) ไมเปนผูเคยตองรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
               (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตําแหนง  กายภาพบําบัด จํานวน 1 ตําแหนง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ู(หากไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ตองไดรับการพจิารณาเปนกรณี) 
             (2) ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทและภารกจิหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษได 

3. เง่ือนไขการจาง 
3.1 ไมผูกพันการบรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 เปนผูมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน ทุมเทเสียสละ สามารถทํางานรวมกับ 

ครูการศึกษาพเิศษได 

4.  การรับสมัคร 
  4.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผูประสงคจะสมัครเขารบัการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมคัรและย่ืนใบสมัครดวยตนเองได
ที่ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดสงิหบุร ีต้ังแตวันท่ี 10 - 23  มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../...4.2  หลักฐาน... 



 
  4.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  1.5 X 2 น้ิว   
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  1  ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน  2  รูป  (ใหเขียนช่ือ – สกุลหลงัรปูดวย) 

(2)  สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงทีส่มัคร   จํานวน  2  ฉบับ 
   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ฉบับ 
   (4)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  2  ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทยออกใหไมเกิน 1 เดือน 
   (6)  หลักฐานอื่น  ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน  
พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 
  สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาวาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน  2556  ณ ศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ีหรอื เว็ปไซด   www.specialssingburi.org 

6.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
    ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองทดสอบ ภาคความรู ความสามารถท่ัวไป      ความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง และสอบสัมภาษณ  
 

วัน เดือน ป เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

25 มิถุนายน  2556 

09.00 น. – 10.30 น. 
 
 
10.40 น.  เปนตนไป 

- ความรูความสามารถทั่วไป 
- ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง 
- สอบสัมภาษณ 

70  คะแนน 
 
 

30  คะแนน 
  

เกณฑการตัดสิน ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา รอยละ 60 

7. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ในวันท่ี 25 มิถุนายน  2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย

การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี 

8.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดคัดเลือก 
  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ีจะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามลําดับ
คะแนน ในวันที่  วันท่ี 26  มิถุนายน  2556  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ี 
 
 
 
 

.../... 9.  การจัดทําสัญญา... 



9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 
9.1  การจัดทําสญัญาจางครัง้แรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผาน 

การสอบคัดเลือก และเรียกตัวผูผูผานการสอบคัดเลือกมาจดัทําสัญญาจาง และใหมารายงานตัวตามวันเวลาที่
ประกาศใหมารายงานตัว   

9.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจาง ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทาํสัญญาจาง ตามวันเวลาที่กําหนด   
ถาพนเวลาดังกลาว  ถือวาสละสทิธ์ิ และไมมีขอผูกพันตอเน่ืองที่จะนําไปสูการบรรจหุรอืปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ 

9.3 ระยะเวลาจาง นับแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30  กันยายน 2556    
10. ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุดผูสมัครคัดเลอืกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวา 
กรณีใด ๆ  

 

  ประกาศ   ณ   วันที่      10     เดือน   มิถุนายน     พ.ศ. 2556 
                                                     
 
 
 
                                                             (นายวรทัศน  รุงเรอืง) 
                       ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดสงิหบุร ี

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ใบสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเปนพนักงานราชการ 
  

                               ตําแหนง ............ครูผูสอน......................       
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี 

สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
******************************************** 

                                                                  เขียนที่.................................................................. 
                                     วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ 
 
              ขาพเจา.................................................อายุ..........ป  เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ................ 
อยูบานเลขที.่.........หมูที่.........ตําบล........................อําเภอ...........................จงัหวัด...........................................
จบการศึกษาสงูสุด....................................................................โทรศัพท........................................... 
         มีความประสงคที่จะสมัครเขารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อทําหนาที่ตําแหนง ........................................  
ตามแผนงาน : สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม ผูปฏิบัติงานใหราชการ 
ปจจุบันมอีาชีพ........................................................สถานภาพปจจุบัน        โสด          สมรส           หยา    
มีประสบการณ ทํางาน..................เดือน.................ป โดยขาพเจา เขาใจตามประกาศของศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจงัหวัดสงิหบุรเีรียบรอยแลว  พรอมน้ีไดแนบหลกัฐานประกอบการรบัสมัคร  มาดวยดังน้ี 
(   )   ใบสมัคร   จํานวน   1   ฉบับ                     (   )    รูปถาย 1.5 X 2 จํานวน 2 รูป       
(   )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   2 ฉบับ        (   )    สําเนาทะเบียนบาน  2  ฉบับ         
(   )   สําเนาการจบการศึกษา  2 ฉบับ                  (   )   ใบรับรองแพทย 
 

   ( ลงช่ือ )    ผูสมัคร 
             (........................................................) 
   วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. .......................  
บันทึกเจาหนาท่ีรับสมัคร     
               ได ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องตนแลวปรากฏวา                                                                           
                                 หลักฐานครบถวน           หลักฐานไมครบ 
 เห็นควร 
                                        ใหรับสมัครได       ใหสงหลักฐานเพิม่เติม       
     
                                         (ลงช่ือ)                               เจาหนาที่ผูรับสมัคร               
                          (...........................................................) 
             วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ....................... 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ที.................../...................... 


