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ประกาศโรงเรียนศกึษาพิเศษชัยนาท  
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  

…………………………………….…………….. 
 

ด้วย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง
ครูผู้สอน  

ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 
5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ประกาศ  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์  
2554 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 511/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559  
เรื่อง  มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
พนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาเอก  ทุกสาขาวิชาเอก  จ านวน  1  อัตรา 

          ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลายหลาย 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดเก็บสารสนเทศ การพัฒนาเด็กพิการกลุ่มเป้าหมาย 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ค่าตอบแทน   เดือนละ 18,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีท าสัญญา ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2562 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
               คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.  ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ท่ี 23/2562 
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 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี ในพรรคการเมือง 
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เวน้แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั 
 8.  สามารถใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน สามารถจัดการเรียนการสอนเด็กพิการได้ 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าโดยโรค มายื่นด้วย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกทั่วไป 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อ 

ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

            3.  การรับสมัคร 
                 1. วันเวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ต้ังแต่วันท่ี 21 
– 27 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                        (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน     
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
      (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรอง
ของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  จ านวน 1 ฉบับ 
      (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ -นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-สกุล       
ในหลักฐานไม่ตรงกัน)   จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ   
                       (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค จ านวน 1 ฉบับ 
    (7) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองการศึกษา จากสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษา
อยูใ่นหลักสูตรทางการศึกษาวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย  
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 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน   ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษ
ชัยนาท ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 056 – 019715 
  

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร และสถานที่คัดเลือก 

วันที่/เวลา/สถานท่ี องค์ประกอบ วิธีการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
29 สิงหาคม 2562 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษ
ชัยนาท 

1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
3. ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

1. โดยวิธีสอบข้อเขียน 
2. โดยวิธีสอบข้อเขียน 
3. โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

35 คะแนน 
35 คะแนน 
30 คะแนน 

  

                 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็น            
ผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสอบ ดังนี้ 
  ผู้ผ่านการสรรหาท่ีได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หาก
คะแนนเท่ากัน ใหผู้้ท่ีคะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา
ล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร 
   

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โ ร ง เ รี ยน ศึ กษ าพิ เ ศษ ชั ย น าท   จ ะป ร ะก าศร า ย ช่ื อ ผู้ ผ่ า นก า รส ร รห าและ เ ลื อ กส ร ร                   
ตามล าดับคะแนนสอบ ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษาพิเศษ
ชัยนาท ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 056 – 019715 โดย
บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือส้ินผลไปเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
 8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องมารายงานตัวปฏิบัติหน้าท่ี และจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการท่ัวไป ในวันท่ี 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2562        

                                                                             
                             (นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย) 

                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 
   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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ก าหนดการ 
การรบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป  

ต าแหนง่ครผูู้สอน 
 

ท่ี รายการ วัน เดือน ป ี
1 ประกาศรับสมัคร 20 สิงหาคม 2562 
2 รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเป็นพนักงานราชการ 21 - 27 สิงหาคม 2562 
3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 28 สิงหาคม 2562 
4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 28 สิงหาคม 2562 
5 ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ 29 สิงหาคม 2562 
6 ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 30 สิงหาคม 2562 
7 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 2 กันยายน 2562 
8 เริ่มปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2562 

 
 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินก่อนเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะต้องเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.2 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม        
การประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.3 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินก าหนดเท่านั้น 
   4.4 ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร อาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนได้ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้ 


