ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
..........................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 31 ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น
พนั กงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริห ารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 อาศัย
อานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบั ติ
ราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
1. วิชาเอกภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกคหกรรม (งานผ้า)
จานวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกดนตรีไทย
จานวน 1 อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่
หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้างจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
// (6) ไม่เป็นผู้เคย.......
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(6) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรั บ โทษ โดยพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระท าผิ ดทางอาญา
ยกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการครู หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
- วิชาเอกภาษาไทย
- วิชาเอกคหกรรม (งานผ้า)
- วิชาเอกดนตรีไทย
- คุณวุฒิที่ใช้สาหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ. ก าหนดให้ เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดและต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1 การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน
ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณสมบัติ สาขาและวิชาเอก และระบุสถานศึกษาที่จะปฏิบัติการ
ทางานตามรายการในประกาศนี้
3.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมัค รสอบคั ดเลื อ ก ให้ ขอใบสมั ครและยื่ น ใบสมั ครด้ ว ยตนเองได้ ที่ โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 31 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 ถึง วันศุกร์
ที่ 12 มกราคม 2561 ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.30น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่แ สดงว่าเป็ น ผู้ มี คุณ วุฒิ การศึกษาตรงกั บ ต าแหน่ งที่ รับ สมั คร จานวนอย่ างละ 1 ฉบั บ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันรับสมัคร คือวันที่ 12 มกราคม 2561
ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถน าหลั ก ฐานการศึก ษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้อมใบสมัครได้ ให้ นาหนั งสื อ
รับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
// (3) สาเนาบัตรประจาตัว.....
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(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ จาก สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(5) ส าเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ครเพศหญิ ง) ใบเปลี่ ย น
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมื อนเป็ น ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครูตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับ
และนาหลักฐานจริงมาสมัครด้วย
3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอั นมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิส มั ครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผู้นั้ น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
มิได้
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบตามประกาศนี้ จะไม่รับ
สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน http://www.rpk31school.ac.th และโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 31 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106933
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
5.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
- วิชาเอกภาษาไทย
- วิชาเอกคหกรรม (งานผ้า)
- วิชาเอกดนตรีไทย

// ผู้สมัครต้อง.....
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ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน และเวลาสอบ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู
50
- สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 – 12.00 น.
2. ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
50
- สอบปฏิบัติ
ตามสาขาวิชา
วั น จั น ทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
50
สัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ
คะแนนรวมทั้งสิ้น
150
หมายเหตุ การทดสอบปฏิบัติการสอนให้เตรียมการสอนมาให้พร้อม
6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะดาเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้
6.1 ประเมินสมรรถนะข้อที่ 1 ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู และความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
6.2 ประเมิน สมรรถนะข้อที่ 2 ความสามารถในการปฏิ บัติงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ในวั น จั น ทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป ณ โรงเรี ย นราชประชา
นุเคราะห์ 31
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การจัดลาดับที่
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 สมรรถนะ
จากมากไปน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้จัดลาดับที่ดังนี้
8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ 1 สูงกว่า อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8.2 หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับ ภายในวันอังคาร
ที่ 16 มกราคม 2561
10. การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ที่ผ่านการคัดเลือก
เป็ น บั ญ ชีของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 31 โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ สิ้ นผลไป เมื่อ
เลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี
// การเรียกตัว......
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11. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลื อ กสรรได้ เป็ น การเรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ การท าสั ญ ญาจ้ าง โดยให้ ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรในล าดั บ ที่ 1
มารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ภายในวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
12. การเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ 1 จะเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ภายในวัน
จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

( นางวิลาวัลย์ ปาลี)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

