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ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

   เร่ือง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและคัดเลือก เพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว  
ตําแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ประจําปงบประมาณ 2562 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ตามท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและคัดเลือก เพ่ือจาง 
เปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ ประจําปงบประมาณ 2562 น้ัน  จึงอาศัยอํานาจ ตามคําส่ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 11/2556 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางช่ัวคราว  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหา
และคัดเลือก เพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง พ่ีเลียงเด็กพิการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
 1.1) ช่ือตําแหนง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ จํานวน 2 อัตรา อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท 
พรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษา  
2. ชวยเหลือครูในการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  

ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเด็กพิการ 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูท่ีมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา และเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    1. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.3 
    2. มีสัญชาติไทย  
    3. อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ (นับถึงวันสมัครสุดทาย) 
    4. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    5. ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
    6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
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    7. ไมเปนผูท่ีมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ    
        หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
    8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง     
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ  
สวนทองถ่ิน 
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     ๑) เปนผูมีจิตอาสา เสียสละเวลา เพ่ืองานราชการ 

    2) มีความเมตตา จิตใจโอบออมอารี   
    3) รักงานบริการ มีใจรักองคกร รักเพ่ือนรวมงาน รักเด็ก 
    4) ตระหนักในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะงานดูแลผูพิการ 

 
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ใหขอและยื่น 
ใบสมัครดวยตนเองไดท่ี  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  ตั้งแต บัดน้ีจน ถึงวันท่ี  5  เมษายน  2562   ไมเวนวันหยุดราชการ 

3.2 คาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
3.3 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
    (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับ

สมัคร) ขนาด 1.5 X 1 น้ิว จํานวน 3 รูป 
    (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ปริญญาบัตร หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง

ของสถานศึกษาท่ีมีขอความระบุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ” จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย  

    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ไมมี จํานวน 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – สกุล ในหลักฐาน 

ไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
    (5) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียน          

คํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย 
    (6) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไมเกิน 3 เดือนและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3         

(พ.ศ. 2535) มายื่นดวย 
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 3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

    ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด 
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร 
ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีรับสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครสอบ ไมมีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรร ครั้งน้ีเปน
โมฆะสําหรับผูน้ัน 
 
4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

ในวันท่ี  6  เมษายน   2562  และประเมินสมรรถนะใน วันท่ี  11  เมษายน   2562   

ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0 5601 9715 
 
5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ความรูความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับตําแหนง 

50 
50 

สอบสัมภาษณ/ แฟมสะสมผลงาน 
สอบสัมภาษณ/ แฟมสะสมผลงาน 

รวมคะแนนท้ังส้ิน 100  

 

6. ตารางการประเมินสมรรถนะ  
วัน  เดือน  ป /  เวลา สมรรถนะ สถานท่ี 
11  เมษายน   2562 

   09.00  -  16.00  น. 
ก. ความรูความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับตําแหนง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 
 
7. เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองไดคะแนนในการ
ประเมินตามหลักเกณฑแตละภาค ไมต่ํากวา รอยละ 60 และรวมทุกภาค ไมต่ํากวา รอยละ 60 โดยเรียงลําดับจาก   
ผู ท่ี ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน               
ใหพิจารณาลําดับท่ีกอนหลังในการสมัคร  
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8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรรได ภายในวันท่ี  

12  เมษายน   2562   ณ  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  โดยจะเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมทุกภาค  
จากมากไปนอย ตามลําดับคะแนน โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินสุด นับแตวันประกาศรับสมัคร 
ในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม แลวแตกรณี 
 

9. การจัดทําสัญญาจางและการรายงานตัว ผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
          ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองทําสัญญา และเขารายงานตัว ในวันท่ี  17  เมษายน  2562                    
ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

                                                                     
                                                        (นางภัทริยาวรรณ  พันธุนอย) 

                                                       ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดชัยนาท 
                                                   รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 


