ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
…………………………................………………
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสั ญญาจ้ างของพนั กงานราชการ ลงวั นที่ ๕ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจาหอพัก และงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๕) ปฏิบัติงานของโรงเรียนประจา
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
จานวน ๑ อัตรา
วิชาเอก
นาฏศิลป์
จานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
(ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง)

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาอื่ น ที่
ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมื อ นเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) สามารถเป็นครูประจาหอพักนักเรียนได้
(๔) มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านดนตรีไทย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

-๓(๑) รูปถ่ายหน้า ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิ น
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมถ่ายสาเนาจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ
ตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ /นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอีย ดต่ างๆ ในใบสมัค ร พร้อ มทั้ งยื่ นหลัก ฐานในการสมั ครให้ ถูก ต้อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่มี ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบในวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนราชประชานุเ คราะห์ ๔๗ จัง หวัด เพชรบุ รี สอบถาม หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐๓๒ –
๗๗๒๘๖๐ , ๐๓๒ – ๗๗๒๘๖๓
๕. หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน
ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ก)
๒. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ภาค ข)
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐

- สอบปฏิบัติ

๕๐

- สอบสัมภาษณ์

๑๐๐

-๔๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินตามสมรรถนะ
ดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๗ จังหวัดเพชรบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
๗. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค (ภาค ก / ภาค ข) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และรวมคะแนนทั้ง ๒ ภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การจัดลาดับที่
โรงเรีย นราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จั ง หวั ดเพชรบุ รี จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่ านการเลือกสรร
ตามลาดับคะแนนสอบ โดยเรียงลาดับจากผู้ไ ด้คะแนนรวมสูง สุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ไ ด้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้เรียงลาดับผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่า อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีกให้
ผู้ที่มีเลขประจาตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
๙. การประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรีย นราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จั ง หวั ดเพชรบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ านการเลือกสรร
พนักงานราชการ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
และท าสั ญ ญาจ้ า งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรร ในวั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ในตาแหน่ง ครูผู้ สอน หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ มารายงานตัว และทาสัญ ญาจ้างตามกาหนดเวลาถือว่ า
สละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ. ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายวีระ แก้วกัลยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

