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ประกาศโรงเรียนศึกษาพเิศษชัยนาท 

   เรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกตําแหนง่พนักงานราชการ  
ประจําปีงบประมาณ 2564 

  

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

           ตามที่ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสํานักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ 
วันที่ 13 มกราคม 2557 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกรและ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เร่ืองการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงาน
ราชการ แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับพนักงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
 ชื่อตําแหน่ง  ครูผู้สอน 
 วิชาเอก   กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา 
    กลุ่มวิชาการเงิน/บัญช ี 1 อัตรา 
    กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา 
    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

1. การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
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5. เสียสละและอุทิศตนให้กับทางราชการนอกเวลาได้ 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตราว่าง 5  อตัรา 
  ค่าตอบแทน   18,000 บาท  
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง  - 30 กันยายน 2564 (จนกว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจ้าง) 

   
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

   2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. มีสัญชาตไิทย 
2. อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครสุดท้าย) 
3. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

   4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 

5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาพระราชบัญญตัิ
น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ 

6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ  ส่วน
ท้องถ่ิน  
  2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษา 
   2. เป็นผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใช้ในการสมัคร ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออก
ให้และยังไม่หมดอายุคือ (1)ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2)ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (3)หนังสือรับรองสิทธิ 
(4)หนังสอือนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึง 13 ตุลาคม 2563               
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร 

 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวัน
ปิดรับสมคัร) ขนาด 1.5 X 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 

     (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จํานวน 1 ฉบับ โดย
จะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

     (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ใน

หลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
     (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ  
      (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 

3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 
   (7) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ช้แสดงในการประกอบวิชาชพีครูตามทีคุ่รุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ/หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

**ทั้งน้ีในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย** 
 

3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่รับสมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร คร้ังน้ีเป็น
โมฆะสําหรับผู้น้ัน 

 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และเว็ปไซต์ของโรงเรียน (http://www.chainatspecial.ac.th) หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 056-019715 
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5. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมนิสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

50 
50 

สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 

6. ตารางการประเมินสมรรถนะ 
วัน  เดือน  ปี /  เวลา สมรรถนะ สถานที่ 
วันที่ 16 ตลุาคม 2563       
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจาก   
ผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน               
ให้พิจารณาลําดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 

 

8. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 

2563 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และเว็ปไซต์ของโรงเรียน (http://www.chainatspecial.ac.th) โดยจะ
เรียงลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปน้อยตามลําดับคะแนน โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 
 

9. การจัดทําสัญญาจ้างและการรายงานตัว ผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรร 
          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และทําสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้าง 
 
      ประกาศ ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

 
 

                                                               
                   (นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย) 

                                  ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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ปฏิทินการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 

ที่ รายการ วัน เดือน ปี 
1 ประกาศรับสมคัร 6 ตลุาคม 2563 
2 รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 – 13 ตุลาคม 2563 
3 ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้า

รับการประเมนิสมรรถนะ 
15 ตุลาคม 2563 

4 สรรหาและเลอืกสรร 16 ตุลาคม 2563 
5 ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการเลอืกสรร 19 ตุลาคม 2563 
6 รายงานตัว 20 ตุลาคม 2563 

 
 

สถานที่รับสมัคร 
 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
366 หมู่ 6 ตาํบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 
โทรศัพท์หมายเลข 056-019715  


