
 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน 

---------------------------------- 
 ดวย โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ  พ.ศ.   2559  ลงวันที่   28  กันยายน  2559  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป   โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

กลุมงาน บรหิารงานทั่วไป 

ชื่อตําแหนง  ครูผูสอน           

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

(1)  การจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2)  มีการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม
และ 

คานิยมที่ดีงาม 

(1)  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

(2) ดูแลนักเรียนประเภทนักเรียนอยูประจําโรงเรียนชุมพรปญญานุกูล 

(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับหมาย 

   อัตราท่ีรับสมัคร จํานวน  3  อัตรา 

- วิชาเอก ทั่วไป 1  อัตรา 

- วิชาเอกพลศึกษา  1  อัตรา 

- วิชาเอกคหกรรม  1  อัตรา 

คาตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง   วันทําสัญญาจาง - 30 กันยายน 2560 



 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        (1)  มีสัญชาติไทย 
                  (2)  มีอายุ  ไมตํ่ากวา  18 ป  
                  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน        
พรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รงัเกียจของสังคม 
(7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรฐัวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผูทีผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสญัญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรอืลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลกูจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลกูจางของราชการ
สวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกนิ 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ  ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนดวย 
  

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่
โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู  ตําบลสะพลี  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ต้ังแตวันที่  20 - 27  ตุลาคม   พ.ศ.   
2559  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
        3.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1× 1.5 น้ิว  
เปนรปูถายคราวเดียวกัน ซึ่งถายไมเกิน   6  เดือน   จํานวน 3 รูป 
       3.2.2  คุณวุฒิการศึกษา  เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษา  และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร   
        3.3.3  บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวน
อยางละ 1 ฉบับ   ทั้งน้ี  ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือ
กํากับดวย 
         3.3.4   ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน  1  เดือน 
         3.3.5   สําเนาวุฒิทางการศึกษา จํานวน 2  ฉบับ 
         3.3.6  หลักฐานอื่น เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี
ที่หลักฐานในการสมัครไมตรงกัน)  พรอมสําเนาภาพถาย  อยางละ   1  ฉบับ       
         ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง  พรอมลง
ชื่อกํากับ และนําหลักฐานจริงมาสมัครดวย 



  3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง    ตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร    เขารับการสรร
หาและเลือกสรร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว 
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  จะเรียกรองสิทธิใด ๆ  ไมได
ทั้งสิ้น 

4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 

โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู  จะประกาศรายช่ือผูมสีิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ในวันที่  28  ตุลาคม    พ.ศ.  2559  ณ ปายประชาสัมพันธ โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู   
โทรศัพทหมายเลข  077 622784   

 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมนิสมรรถนะ   ดังน้ี 

วัน และเวลาสอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

วันที่  30 ตุลาคม  2559 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

1. ความรูวิชาการศึกษา และวิชาชีพคร ู
2.ความรูดานการสอนนักเรียนทีม่ีความ
บกพรองทางสติปญญา 

 
30 

สอบขอเขียน 

วันที่  30 ตุลาคม  2559 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

2. ความสามารถในการสอน 40 ใหทดลองสอน 

วันที่  30 ตุลาคม  2559 
เวลา 13.00 น. 

3.ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณ ไหวพริบ 

30 สัมภาษณ 

    
คะแนนรวมท้ังสิ้น 100 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบทายประกาศโรงเรียนชุมพรปญญานุกูล 
ประกาศ ณ วันท่ี  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
....................................................................................................................... 

 โรงเรียนชุมพรปญญานุกลู  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  จํานวน 3  อัตรา  
รายละเอียดดังน้ี 

1. ตําแหนง ครูผูสอน  วิชาเอก ท่ัวไป 
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตําแหนง 
1. มีความสามารถในการสอนนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา 
2. สามารถอยูประจําหอนอนดูแลนักเรียนได 
3. มีความรับผิดชอบ  เสียสละ มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีสมัมาคารวะ 
4. มีความรูทางดุริยางคศาสตร 
5. สามารถเลนเปยโน หรือคีบอรดได 
6. มีความสามารถทางเอียร เทรนน่ิง (Ear Trainnig) 

 

2. ตําแหนง  ครูผูสอน  วิชาเอก คหกรรม 
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตําแหนง 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
2. สามารถทําอาหารและขนมเบเกอรี่ได 
3. วางแผนการจัดอาหารเพื่อบริการนักเรียน และจัดเลี้ยงแขกได 
4. สามารถนําความรูมาใชในการสอนนักเรียนได 
5. สามารถอยูประจําหอนอนดูแลนักเรียนได 
6. มีความรับผิดชอบ  เสียสละ มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีสมัมาคารวะ 
 

3.  ตําแหนง  ครูผูสอน  วิชาเอก  พลศึกษา 
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตําแหนง 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
2. เพศชาย จะพิจารณาเปนพิเศษ 
3. สามารถฝกซอมนักกีฬาทั้งประเภททีม และเด่ียว ได 
4. มีความสามารถในการวางแผนการฝกซอมโปรแกรมกีฬาตางๆได 
5. สามารถอยูประจําหอนอนดูแลนักเรียนได 
6. มีความรับผิดชอบ  เสียสละ มีกิริยามารยาทเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

โรงเรียนชุมพรปญญานุกุล  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายแหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 10   ตุลาคม  2559  

2 รับสมัคร 20 - 27  ตุลาคม  2559  

3 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร 28  ตุลาคม  2559  

4 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ สอบสอน 30  ตุลาคม  2559  

5 ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 31  ตุลาคม  2558  

6 รายงานตัวที่โรงเรียน 1  พฤศจิกายน  2559  

7 จัดทําสญัญาจาง 1  พฤศจิกายน  2559  

 

 
 
 


