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ประกาศ โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป
---------------------------------ดวย โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนัก งานราชการ จึง ประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนัก งาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุม งาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
1. วิชาเอก คหกรรม
จํานวน 1 อัตรา
2. วิชาเอก นาฏศิลป
จํานวน 1 อัตรา
3. วิชาเอก ดนตรี
จํานวน 1 อัตรา
4. วิชาเอก สุขศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
5. วิชาเอก ประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
6. วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) มีการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม
และคานิยมที่ดีงาม
(3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
(4) อยูประจําดูแลนักเรียนที่หอนอน
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับหมาย
อัตราที่รับสมัคร จํานวน 6 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนัก งานราชการ เรื่องสิท ธิป ระโยชนพนักงาน
ราชการพ.ศ. 2552
ระยะเวลาการจาง วันทําสัญญาจาง - 30 กันยายน 2561

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศชาย/หญิง
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุ ไมต่ํากวา 20 ป
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(7) ไมเปนผูเ คยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รงั เกียจของสังคม
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูทผี่ านการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู
3) สามารถอยูประจําดูแลนักเรียนที่หอนอนได
4) มีความอดทน เสียสละ รับผิดชอบ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล ตําบลสะพลี
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
ไมเวนวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว
เปนรูปถายคราวเดียวกัน ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษา และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร

3.2.3 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวน
อยางละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง
และลงชื่อกํากับดวย
3.2.4 ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน 1 เดือน
3.2.5 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู / สําเนาวุฒิทางการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
3.2.6 หลักฐานอื่น เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่
หลักฐานในการสมัครไมตรงกัน) พรอมสําเนาภาพถาย อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง พรอมลง
ชื่อกํากับ และนําหลักฐานจริงมาสมัครดวย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส มัครเข ารับ การเลือกสรรจะตองรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รอง ตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับ ตําแหนง ตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร เขารับการสรร
หาและเลือกสรร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได
ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน และเวลาสอบ

สมรรถนะ
1. ความรูวิชาการศึกษา และวิชาชีพครู
วันที่ 12 มกราคม 2.ความรูดานการสอนนักเรียนทีม่ ีความ
2561
บกพรองทางสติปญญา
เวลา 09.00 – 11.00 น.
วันที่ 12 มกราคม 2561 3.ความสามารถในการปฏิบัตงิ านและ
เวลา 13.00 น.
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน

50

สัมภาษณ

คะแนนรวมทั้งสิน้

100

-

50

6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือเปนผูผ านการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูทไี่ ดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม
นอยกวา รอยละ 70

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยทําการขึ้นบัญชีไว 1 ป
8. การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัว
การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง ใหถือประกาศขึ้นบัญชี
ผูผ า นการเลื อ กสรร มารายงานตั ว ณ โรงเรี ย นชุม พรป ญ ญานุ กู ล ในวั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ .2561
เวลา 08.30 น.
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู กําหนด หากเลยเวลาตามที่
กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายนพรัตน มะโนอิ่ม)
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมพรปญญานุกลู

ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนชุมพรปญญานุกุล สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่
1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร

วัน เดือน ป
3 มกราคม 2561

2

รับสมัคร

4 – 10 มกราคม 2561

3

ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิเ์ ขารับการเลือกสรร

11 มกราคม 2561

4

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

12 มกราคม 2561

5

ประกาศรายชื่อผูผ านการเลือกสรร

12 มกราคม 2561

6

รายงานตัวที่โรงเรียน

15 มกราคม 2561

7

จัดทําสัญญาจาง

15 มกราคม 2561

หมายแหตุ

