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ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี อาศัยอานาจตามความในมาตรา
30 มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานราชการ เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิป ระโยชน์ ข องพนั ก งานราชการและที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบอานาจการปฏิ บัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการให้บุคคลปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่งที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติอัตราว่างสิทธิประโยชน์
1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดังนี้
1.1.1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
จานวน 1 อัตรา
1.1.2 วิชาเอกดนตรี
จานวน 1 อัตรา
1.1.3 วิชาเอกกายภาพบาบัด
จานวน 1 อัตรา
1.1.4 วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 1 อัตรา
1.1.5 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
1.1.6 วิชาเอกสังคม
จานวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนพิการทุกประเภทด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
(2) มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสาคัญทั้งความ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
(3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(4) ดูแลนักเรียนเรือนนอนและสามารถควบคุมนักเรียนในเรือนนอนได้
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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(6) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(7) ระยะเวลาการจ้าง
นับแต่วันทาสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (จะดาเนินการจ้างพนักงาน
ราชการได้หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเท่านั้น)
1.4 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ
18,000 บาท
1.5 ปฏิบัติหน้าที่
- ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงชีวิตตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้สอน
(1) มีคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
(3) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา เท่านั้น
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3. การรับสมัคร
3.1 เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่
เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 03-721-0934, 0810721521
3.2 เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุ ณวุฒิและระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcipt) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม
สาเนา โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอานาจอนุมัติ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อม
สาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จาก
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่
25 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และสอบถามทางโทรศัพท์ 03-721-0934 ,
0810721521 สาหรับสถานที่ประเมินสมรถนะจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประเมินสมรรถนะ
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและทดสอบ
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (การปฏิบัติ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
6. วัน เวลา สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีโดยประเมิน
สมรรถนะดังนี้
6.1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน 100 คะแนน) วันที่ 28 ตุลาคม 2560 สอบเวลา 09.00 น.– 12.00 น.
- ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
- ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
6.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความ
เหมาะสมของบุคคล แฟ้มสะสมงานและความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(การสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมงาน 50 คะแนน) วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
(ความสามารถเฉพาะตาแหน่งตามวิชาเอก 50 คะแนน) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป
7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ทถี่ ือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะคะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การจัดลาดับที่
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้งสอง
สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณี ผู้ได้รับเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลาดับ ดังนี้
8.1 ให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะข้อ 2 สูงกว่าอยู่ลาดับที่สูงกว่า
8.2 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 2 เท่ากันให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ 1 สูงกว่าอยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
8.3 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้มีลาดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสูงสุด
ลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ 03-721-0934 , 0810721521และจะมีการขึ้นบัญชีสารองไว้
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10. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
นับแต่วันทาสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (จะดาเนินการจ้างพนักงานราชการได้หลังจากได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร)
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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หลักสูตรการทดสอบสมรรถนะ
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2560)
…………………………………………………………………………….
1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 100 คะแนน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
1.1 ความรอบรู้ และความสามารถทั่วไป
1.1.1 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.1.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
1.1.4 ความสามารถทางภาษา
1.1.5 ความสามารถทางคณิตศาสตร์
1.1.6 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาของวิชาชีพครู
1.2.1 หลักการศึกษา
1.2.2 หลักสูตรและการพัฒนาการศึกษา
1.2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.2.4 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
1.2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
1.2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2.7 เจตคติต่อวิชาชีพ
1.2.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.9 การเป็นพลเมืองที่ดี
1.2.10 การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
2. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน โดยการสอบสัมภาษณ์
และแฟ้มสะสมงาน
25
คะแนน
3. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งตามวิชาเอก
50
คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด
200 คะแนน

