
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน 
………………………………… 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน  

 

 ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๔/
๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตรา
จ้างห้องเรียนคู่ขนาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชือ่กลุ่มงาน ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน  
ชือ่ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่  
  -  ทุกกลุ่มวชิาเอก 
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ
(๑) ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียนเด็กพิการรุนแรงประเภทออทิสติก  ประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก  
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 
(๔) ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพ 
(๕) จัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน เดอืนละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  ๕ ม ก ร า ค ม  - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 



- ๒ - 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตำ่กว่า  ๑๘  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่

ในพรรคการเมอืง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง 

อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ  

 

(๘)  สามารถใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน สามารถจัดการเรียนการสอน 
เด็กพิการได้และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทัง้นี้ ผู้ทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรรในวันทีท่ำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิน่ และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ทีอ่อกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 
๑ เดอืน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค มายื่นด้วย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกกลุ่มวิชาเอก 
๒. เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้มีประสบการณก์ารทำงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ไม่ตำ่กว่า ๕ ปี 

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงคจ์ะสมัครขอและยืน่ใบสมัครด้วยตนเองได้ทีศู่นย์การศกึษาพิเศษประจำจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ตั้ง แต ่วนัที ่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม พ . ศ .๒๕๖๔ เวลา ๐๘ . ๓๐ ถึง ๑๖ . ๓๐ น . 

๓.๒ หลักฐานที่ตอ้งย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถงึวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว     จำนวน ๒  รูป 
(๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ 

หนังสือรับรองของสถานศึกษาทีมี่ข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
จำนวน ๑ ฉบับ 



- ๓ – 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

(ในกรณีทีช่ื่อ – สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจากสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน (อย่างน้อย ๓ ปี)  จำนวน ๑  ฉบับ  
 

ทัง้นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 
 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีทีมี่ความ 
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งทีส่มัครสอบ 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร 
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 

๔.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน  เวลา สถานที่ใน
การประเมิน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับ  
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ  ในวัน ที ่๒๕ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๖๔ และประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรร       

  ในวันที่  ๒๗ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๖๔  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลอืกสรรและสถานทีค่ัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  

หอ้งเรียนคู่ขนานโดยการสัมภาษณ์และประเมินหลักฐานภูมิหลัง  โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  80   
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 

จะต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนในการประเมินสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวของตำแห่งครูอัตราจ้างห้องเรียน
คู่ขนาน   

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ 

เลือกสรรเท่าตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในวันที ่๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  



- ๔ - 
 
 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะตอ้งมารายงานตัวปฏิบัติหน้าทีแ่ละจัดทำสัญญาจ้าง 

 ในวันที ่๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

             

(นายสุวรรณ บัวพันธ์) 
      ผู้อำนวยการศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 



- ๕ - 
 

กำหนดการ  
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน   
 
 

ที่ รายการ วัน เดือน ปี 

๑ ประกาศรับสมัคร ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒ รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเป็นลูกจ้างชัว่คราว   
ตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำหอ้งเรียนคู่ขนาน 
 
 
อัตราจ้างเด็กเจ็บปว่ย 

๒๐ - ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๓ ตรวจสอบคณุสมบัติผู้สมัคร ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๔ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕ ประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
ประจำห้องเรียนคู่ขนาน 

๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖ ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๗ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
๘ เริ่มปฏิบัติงาน ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติเป็นสุภาพชน 
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ 
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่วบคุมการ 
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะภูมิหลัง ต้องปฏิบัติดังนี้ 
๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาประเมนิไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะต้องเข้า 

รับการประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่วบคุมการประเมินแล้ว 
๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่วบคุม 

การประเมินโดยเคร่งครัด 
๔.๓ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดเท่านั้น 

  ๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ 
รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้ 


