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ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

   เร่ือง สรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกต าแหน่งพนักงานราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

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

           ตามที่โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ 
วันที่ 13 มกราคม 2557 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีก ารและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559  
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
 วิชาเอก   กลุ่มวิชาพลศึกษา     1     อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 1. การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 5. เสียสละและอุทิศตนให้กับทางราชการนอกเวลาได้ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าหอนอน 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 อัตราว่าง 1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน   18,000 บาท  
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2564 (จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณในการจ้าง) 

   
2. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. มีสัญชาติไทย 
  2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครสุดท้าย) 
  3. ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
  5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้นๆ 
   6. ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  
 2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษา 
  2. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
      
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ขอให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564                 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึง 
วันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

     (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

     (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล 

ในหลักฐาน ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
     (5) หนังสือรับรองการผ่านงานด้านการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
      (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ 

ที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 
   (7) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

*** ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย *** 
 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 

มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับสมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ 
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 มกราคม 

2564 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.chainatspecial.ac.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท ์0 5601 9715 

 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

50 
50 

สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 
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6. ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วัน เดือน ปี /  เวลา สมรรถนะ สถานที่ 
วันที่ 26 มกราคม 2564       
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ ได้ ผู้ที่ จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนน 

ในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวม
เท่ากันให้พิจารณาล าดับทีก่่อนหลังในการสมัคร 

 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวันที่ 27 มกราคม 

2564  ณ  โรงเรียนศึกษาพิ เศษ ชัยนาท  และทางเว็บ ไซต์ โรงเรียน  http://www.chainatspecial.ac.th  
โดยจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปน้อยตามล าดับคะแนน โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 
 

9. การจัดท าสัญญาจ้างและการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และท าสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 

                                                               
                      (นางสาวอรวรรณ  พงษ์ศิริ) 

                                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
         รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
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ปฏิทินการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
1 ประกาศรับสมัคร 15 มกราคม 2564 
2 รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเป็นพนักงานราชการ 16 - 22 มกราคม 2564 
3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
25 มกราคม 2564 

4 สรรหาและเลือกสรร 26 มกราคม 2564 
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 27 มกราคม 2564 
6 รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

สถานที่รับสมัคร 
 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
366 หมู่ 6 ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 
โทรศัพท ์0 5601 9715 


