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ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

   เร่ือง รับสมัครคดัเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
 

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

            ตามท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง
ครูอัตราจ้าง นั้น  

จึงอาศัยอ านาจค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 11/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท    
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
เครือข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ 
1. วางแผนการสอน ปฏิบัติงานครูผู้สอนเด็กพิการ  
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. จัดเก็บสารสนเทศ การพัฒนาเด็กพิการกลุ่มเป้าหมาย 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
           จ านวน   3  อัตรา  วิชาเอกท่ัวไป 

 ค่าตอบแทน   เดือนละ 15,000  บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญา  ถึง  30  กันยายน  2562 

 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน            

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ไม่มีแต่สามารถส าเร็จการศึกษาโดยมีใบประกอบวิชาชีพครูภายใน

ระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้รับคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
(3) มีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาพิเศษ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ส าหรับเด็กพิการ หรือ บุคคลพิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ตั้งแต่ บัดนี้จน ถึงวันที่ 27 สิงหาคมคม 2562 เวลา 8.30น.- 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับ

สมัคร) ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว จ านวน  3  รูป 
    (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง

ของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย  

    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    (4) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ไม่มี จ านวน 1 ฉบับ 
    (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐาน 

ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
    (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน          

ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
    (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3         

(พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 
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 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษ
ชัยนาท ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 056 – 019715 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

50 
50 

สอบสัมภาษณ์/ แฟ้มสะสมผลงาน 
สอบสัมภาษณ์/ แฟ้มสะสมผลงาน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100  
 

6. ตารางการประเมินสมรรถนะ  
วัน  เดือน  ปี /  เวลา สมรรถนะ สถานที่ 
29  สิงหาคม 2562 

09.00  -  12.00  น. 
ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ60 โดยเรียงล าดับจาก   
ผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่ มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน                 
ให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ  ดังนี้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 
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8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับจากคะแนนสอบ

มากไปน้อย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทางเว็บไซต์โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
ทาง Facebook โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 056 – 019715 โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
9. การจัดท าสัญญาจ้างและการรายงานตัว ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญา และเข้ารายงานตัว ในวันที่  2  กันยายน  2562             
ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

 
           

                                                           
                                                        (นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย) 

                                                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท 
                                                   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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ก าหนดการรับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
1 ประกาศรับสมัคร 21 สิงหาคม 2562 
2 รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 สิงหาคม- 27 สิงหาคม 2562 
3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 28 สิงหาคม 2562 
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 28 สิงหาคม 2562 
5 ประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว 29 สิงหาคม 2562 
6 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 30 สิงหาคม 2562 
7 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 2 กันยายน 2562 
8 เริ่มปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2562 

 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะต้องเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.2 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม        
การประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.3 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดเท่านั้น 
   4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้ 


