
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ืองการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
---------------------------------------- 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป 
เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

อาศัยอ านาจตามค าส่ังมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 
๔๔/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
(ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) จึงรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
เป็นครูอัตราจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ชื่อต าแหน่งครูอัตราจ้างจ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างรายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ขอบข่ายหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
(๑)  ปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กพิการ 

แต่ละประเภทได้รับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
(๒)  คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียงเพื่อให้การ 

บริการทางการศึกษาพิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
(๓)  บันทึกรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงและประยุกต์ใช้เพื่อ 

พัฒนาการบริการผู้พิการให้มีคุณภาพให้บุคคลด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม 

(๔) ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพของผู้พิการหรือการบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 



(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น  

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
 /(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ.... 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด  

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๒.๑) ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

กลุ่มวิชาที่รับสมัคร 

(๑) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาศิลปศึกษา วิชาเอกเซรามิค  

๒.๒.๒)ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษได้  
 

๓. เง่ือนไขการจ้าง 

๓.๑ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๒ ไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

๓.๓ เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน ทุ่มเทเสียสละ สามารถท างานร่วมกับ  

ครูการศึกษาพิเศษได้ 
 

๔. การรับสมัคร 

๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  

ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีต้ังแต่วันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา                  

๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถ่ายครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครจ านวน ๒ ฉบับ 



(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๒ ฉบับ 

(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  

               ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย  

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หรือ เว็บไซต์ www.specialssingburi.org 

 

 

 

/๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก.... 
 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

  ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกต้องทดสอบ ภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และสอบสัมภาษณ์ 

วัน  เดือน  ปี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๙  ตุลาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

 
 

๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป 

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
- สอบสัมภาษณ์ 

๗๐ คะแนน 
 

 
๓๐ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐  

 
๗. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก 

จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ีในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.  

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ  คัดเลือกตามล าดับคะแนน
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

๙.๑ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือกและเรียกตัวผู้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้างตามวันเวลาท่ีประกาศให้มารายงานตัว  

http://www.specialssingburi.org/


๙.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามวันเวลาท่ีก าหนด 
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๙.๓ ระยะเวลาจ้างนับแต่วันท่ีท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ท้ังนี้ลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดเท่านั้น 
 

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า  
กรณีใดๆ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 
(นายวรทัศน์รุ่งเรือง) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 

ท่ี......................./..................... 
 

ใบสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ต าแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
********************************************  

เขียนท่ี..................................................................  
วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. ....................... 

ข้าพเจ้า.................................................อายุ..........ปีเกิดวันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. …...........  
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี.........ต าบล..........................อ าเภอ..............................จังหวัด...............................................
จบการศึกษาสูงสุด.........................................................................โทรศัพท์.................................................................  

มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อท าหน้าท่ีต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันมีอาชีพ........................................................................................
สถานภาพปัจจุบันโสดสมรสหย่ามีประสบการณ์ท างาน.................ปี................เดือนโดยข้าพเจ้าเข้าใจ
ตามประกาศของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้วพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการรับ
สมัครมาด้วยดังนี้ 



( ) ใบสมัครจ านวน๑ฉบับ   ( ) รูปถ่าย๑.๕ X ๒จ านวน๒รูป 

( ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน๒ฉบับ ( ) ส าเนาทะเบียนบ้าน๒ฉบับ 

( ) ส าเนาการจบการศึกษา๒ฉบับ  ( ) อื่นๆ ...ใบรับรองแพทย์.....  

 

 

( ลงช่ือ )    ผู้สมัคร 

(........................................................) 

วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า

หลักฐานครบถ้วน  หลักฐานไม่ครบ 

เห็นควรให้รับสมัครได้ ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม 

(ลงช่ือ)     เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 

(......................................................)  

วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ. .................. 


