ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
**********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 21 ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
อาศัยอานาจตามระเบีย บส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยพนักงานงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่
11 กันยายน 2552 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2559 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการและหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1214 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
เรื่องกรอบอัตรากาลั งพนั กงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ด่วนที่สุ ด
ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2559 เรื่ อ ง แนวทางการสรรหาและบริ ห าร
อัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา

จานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ระยะเวลาการจ้าง ทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ 5 เดือน 19 วัน
( 12 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 )
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้า
รับการเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษาหรือทาง
อื่นที่ก.ค.ศ.กาหนด ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2546
(3) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ
สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ.2538
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม
2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) แต่งกายให้สุภาพ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการ
เรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอ
การอนุมัติ” จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ ชื่อ- ชื่อสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนั งสื อรับรองการผ่ า นงาน (ถ้ามี ) จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนา
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(6) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
(7) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จานวน 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนใน
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กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิ เ ข้ า รั บการประเมิน ความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และ
สมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรีย นราชประชานุเคราะห์ 21 จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ สมรรถนะ และสถานที่ ใ นการประเมิ น ณ โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 21 และทาง www.rpk21.ac.th ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และกาหนด
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้อง
ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และรวมทุกภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดั บ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนวิชาเอกมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หาก
คะแนนวิชาเอกเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ สูงกว่า หากคะแนนความรู้
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนความสามารถเท่ากันให้ผู้ที่
ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่ า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่ วน
บุคคลเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนสอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ www.rpk21.ac.th ในวันที่ 11 ตุลาคม
2560
8. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(1) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่ประกาศขึ้นบัญชี
(2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2.1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง หรือ
(2.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด หรือ
(2.3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง หรือ
(2.4) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี หรือ
(2.5) มีการประกาศเลือกสรรพนักงานราชการใหม่
/ 9. การจ้างและการจัดทาสัญญาจ้าง...
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9. การจ้างและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 12 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

( นายสมชาย จันทนา )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
**********************
โรงเรีย นราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตาแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตาแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
(1.1) สังคมศึกษา
(1.2) การสอนสังคมศึกษา
(1.3) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ น ผู้ ไ ด้รั บ วุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่า ปริญ ญาตรี มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครู หรื อ
หนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาและมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ภาค

ก

ข

ค

สมรรถนะ
1. ความรู้ ความสามารถ โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
1.4 หลักการศึกษา
1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.6 การจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.8 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
1.9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.10 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาเอก
- สังคมศึกษา
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เช่นความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสานึกใน
การให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ
ลักษณะการทางานเป็นทีม ทัศนคติต่อนักเรียนประจา
ฯลฯ
รวม

คะแนนเต็ม

100

50

50

200

วิธีการ
ประเมิน

สอบ
ข้อเขียน

สอบ
ข้อเขียน

สอบ
สัมภาษณ์

