ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
---------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศ
คณะกรรมการการบริหารงานราชการ เรื่องกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 858/2550 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2550 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมคาสั่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงานบริการางานทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน ( 1 อัตรา )
วิชาเอกภาษาไทย
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา
(6) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาเฉพาะตาแหน่งได้
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖2
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ
เลือกสรรผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย (ขอให้เป็นโรงพยาบาลของรัฐ)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1.) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.
รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอก
ตรงอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546
(3) สามารถปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะตาแหน่งได้
(4) สามารถดูแลนักเรียนประจาตามคุณลักษณะโรงเรียนด้อยโอกาสได้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ๒562 ถึง วันที่ 9 เมษายน
2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน ( TRANSCRIPT) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
(3) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1
ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
(7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในโรงพยาบาลขอรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๖ จังหวัดชัยนาท และโทรศัพท์ หมายเลข 056-477-012 และ 056-477-013

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
50
สอบข้อเขียน
ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
50
สอบข้อเขียน
ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนนทั้งสิ้น
200
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
6. ตารางการประเมินสมรรถนะ
วัน เดือนปี / เวลา
สมรรถนะ
สถานที่
11 เมษายน 2562 ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ
09.30-10.30 น. วิชาการศึกษา (สอบข้อเขียน)
50 คะแนน
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
10.35 – 11.35 น. ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
จังหวัดชัยนาท
(สอบข้อเขียน) 50 คะแนน
13.00 น. เป็นต้นไป ค. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา (สอบสัมภาษณ์)
๑๐๐ คะแนน
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ทุกด้านรวมกันแล้วได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท และทาง
โทรศัพท์ 056-477-013 โดยจะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อยตามลาดับ
ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้ คะแนนความรอบรู้ ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปน้อย แล้วจะ
ยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อ โรงเรียนได้ทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดแล้ว
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและอยู่ในลาดับที่ที่จะทาสัญญาจ้าง จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562

(นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 )
.................................................................................
ก. สมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน )
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาการศึกษา (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กฎหมาย ข่าว เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
1.3 เจตคติ จรรยาบรรณ และอุดมการณ์ในความเป็นครู
1.4 ความสามารถด้านภาษาไทย
1.5 หลักการศึกษา
1.6 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.7 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.9 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
1.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนในเนื้อหาวิชาเอก
ข. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (100 คะแนน) โดยการสอบ
ปฏิบัติการสอนและวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว
2. บุคลิกภาพ
3. การมีปฏิภาณไหวพริบ
4. การมีปฏิสัมพันธ์
5. ทัศนคติในการอยู่โรงเรียนประจา

ปฏิทินการสรรหาพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 3 – 9
ภายในวันที่ 10
วันที่ 11
ภายในวันที่ 12
วันที่ 13

เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทาสัญญาจ้างและปฏิบัติราชการ

