
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

.......................................................... 
 

ด้วยโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  31  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น        
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11  กันยายน 2552 อาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559  เรื่อง  มอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

1. วิชาเอกภาษาไทย     จ านวน 1 อัตรา  
2. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว   จ านวน 1 อัตรา  

  -  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  -  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่
หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท  
  -  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
  -  ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทัง้นี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ  โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา  
ยกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



 2 

  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  หมายเหตุ 
  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการครู  หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                2.2.1 ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  

-  วิชาเอกภาษาไทย 
-  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว   

  -  คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่
ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดและต้องม ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  

3.  การรับสมัคร 
 3.1  การระบุสถานที่ท่ีจะปฏิบัติงาน 
  ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณสมบัติ  สาขาและวิชาเอก  และระบุสถานศึกษาที่จะปฏิบัติการ
ท างานตามรายการในประกาศนี้ 
 

 3.2  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน     
ราชประชานุเคราะห์ 31  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 31  ตุลาคม 2559 ช่วงเช้า เวลา 
08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.30น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)   
 

 3.3  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี   
(นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  2  รูป 
  (2)  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันรับสมัคร คือวันที่  31  ตุลาคม 2559 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร     
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4)  ใบรับรองแพทย์จาก สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่
เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2535)   
  (5)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     
ชื่อ - นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 
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  (6)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ. 2546   
 

  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผูส้มัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับ
และน าหลักฐานจริงมาสมัครด้วย 
 
 

 3.4  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกดิจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  
มิได้ 
 
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบตามประกาศนี้ จะไม่รับ 
            สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  ประกาศทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน http://www.rpk31school.ac.th และโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนราชประชา   
นุเคราะห์ 31  หมายเลขโทรศัพท์ 053-268642   

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                   5.1 ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

-  วิชาเอกภาษาไทย 
-  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว   

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 

วัน  และเวลาสอน สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันที่  2 พฤศจิกายน 2559 
เวลา  9.00 – 12.00  น. 

1. ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู 
2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

50 
50 

สอบข้อเขียน 
ปฏิบัติการสอน 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานและ 
    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ   
    ไหวพริบ 

50   สัมภาษณ ์

คะแนนรวมทั้งสิ้น 150 - 
 

     หมายเหตุ    การทดสอบปฏิบัติการสอนให้เตรียมการสอนมาให้พร้อม  
 

http://www.rpk31school.ac.th/
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6.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน  เวลา  ดังต่อไปนี้ 
  6.1  ประเมินสมรรถนะข้อที่ 1  ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู และความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
  6.2  ประเมินสมรรถนะข้อที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
 

8.  การจัดล าดับที่  
 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 สมรรถนะ
จากมากไปน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ดังนี้ 
  8.1  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ 1 สูงกว่า อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  8.2  หากคะแนนยังเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ ภายในวันที่           
3  พฤศจิกายน 2559 
 
10.  การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นบัญชีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไป เมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหมแ่ล้วแต่กรณี 
 

11.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง  โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1         
มารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  ภายในวันที่  7 พฤศจิกายน 2559 
  

12.  การเริ่มปฏิบัติงาน 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1 จะเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ภายในวันที่    
7 พฤศจิกายน 2559 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  24  ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

       
 

                   (นางวิลาวัลย์   ยอดผ่านเมือง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 


