ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
....................................................................
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ประเภท
พนั กงานราชการทั่ว ไป ตาแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
อัตราว่าง ๕ อัตรา
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจั ดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน (นักเรียนที่ มีความ
ต้องการพิเศษ) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียน (นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
/(๖) ไม่เป็น...

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลู กจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู อนึ่ง สาหรับสาขาวิชากายภาพบาบัด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลป์ เพื่อประกอบการทาสัญญา
(๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – สี คิ้ว ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕6๑
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕  ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จานวน ๑
ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับด้วย
(5) ใบรับรองแพทย์ออกให้โดย (โรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
/๔. ประกาศ...

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 2๖ ตุลาคม ๒๕6๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ – ๔๔๘๑ – ๓๓๑๒ และทางเว็บไซต์
http://www.chysec.net และจะดาเนิ นการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 3๐ ตุลาคม 256๑ ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
สมรรถนะ
ภาค ก. ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
- ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- การสัมภาษณ์
- เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

๑๕๐ คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน
การเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ จั ดเรี ยงล าดั บที่ จากคะแนนสอบ ดั งนี้ ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร ที่ ได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากัน ให้พิจารณาจากลาดับที่ก่อนหลังในการสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 256๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โดยจะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย
ตามลาดับคะแนน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหาและเลือกสรรครบ
กาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี

/๘. การจัด...

๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะทาสั ญญาจ้าง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 256๑ และเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 256๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม 256๑

(นางวิมาลา รักพรม)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ

กาหนดการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน ๕ อัตรา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
วัน เดือน ปี
1๐ – ๑๔ ตุลาคม
256๑

รายการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ทางเว็บไซต์)

สถานที่

๑๗ – ๒๔ ตุลาคม รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
256๑
(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
๒๕ ตุลาคม 256๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
2๖ ตุลาคม 256๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะ
จังหวัดชัยภูมิ
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
- ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
3๐ ตุลาคม 256๑
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- การสัมภาษณ์
- เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
๓๑ ตุลาคม 256๑ ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑ พฤศจิกายน 256๑ รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์
บุคคลใดที่ประสงค์จะสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง
ครูผู้สอน และผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่ ๑ – ๕ ให้ปฏิบัติงานประจาหน่วยบริการ ประจาอาเภอต่างๆ ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หน่วยบริการประจาอาเภอบ้านเขว้า
หน่วยบริการประจาอาเภอเทพสถิต – ซับใหญ่
หน่วยบริการประจาอาเภอคอนสวรรค์
หน่วยบริการประจาอาเภอภูเขียว
หน่วยบริการประจาอาเภอเกษตรสมบูรณ์

