
 
  
 
 

                   
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

......................................................    
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  จ านวน ๒  อัตรา  ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย จ านวน   ๑   อัตรา และ วิชาเอก
คณิตศาสตร์จ านวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงาน   และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรของพนักงานราชการ แบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการและ   เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลง
วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  และเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) ลง
วันท่ี  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ พนักงานราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์   ดังต่อไปนี้  
 
๑.  กลุ่มงาน , ชื่อต าแหน่ง , การจ้างงาน , ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ , ระยะเวลาการจ้าง และอัตรา
ค่าจ้าง  ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ( รายละเอียดหมายเลข ๑ ) 
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.   มีสัญชาติไทย 
 ๒.   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 ๓.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
 ๕.   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง  
 ๖.   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่  เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
              ๗.   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ขนาด  ๑  นิ้ว  
 จ านวน   ๓    รูป 
             ๘.   ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ        
ส่วนท้องถิ่น 
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     ๙.   ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร       
ท่ี   นว ๘๙ – ๒๕๐๑   ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑   และตามความในข้อ  ๕   ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  
ลงวันท่ี  ๑๗   มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 
๓. การรับสมัคร  
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี งานบริหารงาน
บุคคล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์    ต้ังแต่   ๒๙ สิงหาคม  -    ๓  กันยายน 
๒๕๖๒    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๖- ๗๑๓-
๔๗๕   ต่อ ๑๕ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายืน่พร้อมใบสมัคร  (พร้อมฉบับจริง) 
   ๑.   ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ 
  ๒   ส าเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง         
ท่ีสถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มีอ านาจอย่างช้าภายใน            
วันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ี
ส าเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร   มายื่นแทนก็ได้  
จ านวน  ๑   ชุด 

          ๓.   ส าเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
 ๔.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑   ฉบับ   
 ๕.   ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล หรือทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑   ฉบับ 
    ๗.   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ขนาด  ๑  นิ้ว  
จ านวน   ๓    รูป 
   ๘.   ถ้าเป็นชายให้น าหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง  
                    ๙.  มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ๑๐.   ใบรับรองแพทย์  (ฉบับจริง) 
 
    ทั้งนี้ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและ            
ลงชื่อก ากับด้วย 
 

 
๕. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ๑. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
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ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่
มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น  
               ๒. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์   และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
 
๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดเวลาการสอบ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์    จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร และก าหนด เวลา  สถานท่ีเลือกสรรและก าหนดการสอบ  ดังนี้ 
 ๑.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   ในวันที่   ๓ กันยายน    ๒๕๖๒ 
 ๒.   สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์   ในวันที่   ๔  กันยายน   ๒๕๖๒  
 ๓.   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร     ในวันที่   ๕   กันยายน   ๒๕๖๒ 
 ๔.   ท าสัญญาจ้าง  และรายงานตัว    ในวันที่  ๖   กันยายน    ๒๕๖๒ 
 ปิดประกาศ  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียน ๑  ห้องบริหารงานบุคคล  หรือโทรสอบถามได้ท่ี 
๐๕๖- ๗๑๓- ๔๗๕ ต่อ ๑๕    
 
๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอก  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 
 ๒. ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือจ าเป็นกับงานท่ีต้องปฏิบัติ  ประเมินโดยสอบปฏิบัติ
และหรือสอบสัมภาษณ์  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๒) 
 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งท่ี  ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้
ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
                  
                  ๒.   และผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  เมื่อรวมคะแนนกันทุกภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได้   
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๑๐. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์   จะประกาศผลการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ  ในวันที่   ๕   กันยายน   ๒๕๖๒   ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียน ๑ โดย
บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ 
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
๑๑. รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและเร่ิมปฏิบัติงาน 
 ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารายงานตัวใน วันที่    ๖    กันยายน   ๒๕๖๒  เพื่อจัดท า
สัญญาจ้างตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์  ก าหนดและเร่ิมปฏิบัติงานใน  
วันที่  ๖กันยายน    ๒๕๖๒ 
 ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งท่ีมีและภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  หากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์   พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะเรื่องเดียวกันได้  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์   อาจ
พิจารณาจัดจ้างผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้   หรืออาจจะ
ด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
๑๒.    การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
 จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 
  
                      ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๒๙   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                   
 
 

 
(นายวุฒิศักดิ์      เหล็กค า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๒ 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ   
สังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์

………………………………….. 
 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (๒๕  คะแนน) 
 ๑.  ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 
 ๒.  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑   ระเบียบว่าด้วยการลา 
  ๒.๒   ระเบียบว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการ 
  ๒.๓   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (๒๕  คะแนน) 
 ๑.   ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก 
 ๒.   ทดสอบภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐  คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดหมายเลข ๑ 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่  ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒ 
**************************** 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน ต าแหน่ง คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

อัตรา
ค่าตอบแทน 

จ านวน ระยะเวลา
การจ้าง 

หมายเหตุ 

๑. บริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ 
-วิชาเอกภาษาไทย 
๑ อัตรา 
-วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
๑ อัตรา 

 
 

-ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ วิชาเอก
ภาษาไทย 
-ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้วิชาเอก
คณิตศาสตร์ 
 

 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีครูปฎิบัติการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.. ปฏิบัติหน้าท่ีครูปฎิบัติการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีครูปฏิบัติการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
วิชาเอกหรือรายวิชาท่ีสถานศึกษา
ก าหนดให้ 
๔.. ปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าเรือน
นอนท าหน้าท่ีดูแลนักเรียนในเรือน
นอนวัน ๒๔  ช่ัวโมง  เพื่อให้
นักเรียนมีการด ารงชีวิตท่ีดี  มี
ความสุข อยู่ในสังคมส่วนรวมได้
อย่างปลอดภัย 
 

๑๘,๐๐๐.- ๑ 
 
๑ 

 ๖  ก.ย.. 
๖๒ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.  
   ๖๒ 

 จ้างตาม
ปีงบประมาณ 

 



รายละเอียดหมายเลข ๑ 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่   ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๒ 
**************************** 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน ต าแหน่ง คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

อัตรา
ค่าตอบแทน 

จ านวน ระยะเวลา
การจ้าง 

หมายเหตุ 

    ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีการบริการตาม
ลักษณะงานท่ีฝ่าย ต่าง ๆ   ของ
สถานศึกษาก าหนดขึ้นนอกเหนือจาก
งานการเรียนการสอน 
๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการร่วมจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอนตามลักษณะของงานท่ี
สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
๗.  อื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดขึ้น
และมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

    

 


