ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
----------------------ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักบริหารงานศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนั กงานราชการทั่ วไป ต าแหน่ งครู ผู้ ส อน ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความใน ข้ อ ๖ (๑) ของประกาศคณะ
กรรมการบริ ห าร พนั กงานราชการ เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขการสรรหา และการเลื อกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
งาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(๒) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กพิการทุกประเภท
(๓) การจัดระบบ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
(๕) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
กลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบาบัดหรือกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

-

๒-

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบาบัดหรือกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ากว่าปริ ญ ญาตรีท างการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ เป็ นคุณ สมบั ติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี เลขที่ ๗๐๑ หมู่ ๓ ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี ระหว่าง วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
(๒) คุ ณ วุฒิ การศึ ก ษา เช่ น ปริญ ญาบั ต ร และระเบี ยนแสดงผลการเรียนที่ แ สดงว่าเป็ น ผู้ มี
วุฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ งที่ ส มั ค ร ฉบั บ จริง และส าเนาภาพถ่ ายจ านวน ๑ ฉบั บ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกโดยคุรุสภา

-

๓-

(๔) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มัครเข้ารั บ การเลื อกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ นผู้ มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะภายใน วัน ที่ ๑๕ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศู นย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี และเว็บไซต์ http://www.secchonburi.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.
สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ทางด้านวิชาเอก
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
๒. ภาค ข เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาค
รวมแล้ วไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๖๐ โดยจะจั ดล าดับที่ เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามล าดับในกรณี ที่
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้จัดเรียงลาดับจากเลขที่สมัคร

-

๔-

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุ รี จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการการเลื อกสรร
ภายใน วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีและเว็บไซต์
http://www.secchonburi.go.th หรือโทรสอบถามหมายเลข ๐๓๘-๒๐๒-๐๐๐ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกไป หรือสิ้นผลไปในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ ๑ ในกลุ่ม วิชาเอกกิจกรรมบาบัดหรือ วิชาเอกปฐมวัย จะต้องมาทา
สัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หากไม่มาทาสัญญาจ้างตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวทักษิณา ช่วยบารุง)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี

-

๕-

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๙ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

รับสมัคร

๙ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖

รายงานตัว

ภายใน ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๗

จัดทาสัญญาจ้าง

ภายใน ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

