
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

********************** 
  ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2555 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ี 511/2559 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี                                
28 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ช่ือกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
       กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  
      ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

         (1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 

          (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          (3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                       (4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม 
    ศักยภาพ 

          (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา   
 ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท   
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ท้ังนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ                    
สรรหาและเลือกสรร 

       คุณสมบัติทั่วไป 
            (1) มีสัญชาติไทย 
            (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
            (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (4) ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ            
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน         
            (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 

/(6)ไม่เป็นผู้เคย....... 

 



            (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม    

          (7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ท้ังนี้ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

  3. การรับสมัคร 
        3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2565 ถึง วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา  08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  
        3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน                        
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จ านวน 3 ใบ 
             (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน                   
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
             (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
           (4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ประกอบ
วิชาชีพครูเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 จ านวน 1 ฉบับ 
            (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียน ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ี 
ช่ือ- ช่ือสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
             (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
                ท้ังนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับด้วย 
   (7) ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดง
ว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

      3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
            ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                  
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด                    
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

/(4)ประกาศรายช่ือ... 
 



  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และสถานท่ีในการประเมิน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2565 และก าหนดประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สรรถนะ ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565  
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการดังนี้ 

เวลา วิชาสอบ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
09.00 – 10.00 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป 30 สอบข้อเขียน 
10.00 -11.30 น. ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง 
40 สอบข้อเขียน 

13.00 น. เป็นต้นไป ภาค ค คุณลักษณะส่วนบุคคล  
 

30 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
  6. เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับท่ีจากคะแนนสอบดังนี้ 
       ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้ท่ี
อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากันให้ผู้ท่ีคะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ี
ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน 
ให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า   
  7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามล าดับคะแนนสอบ ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผล
ไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
                  (นายวิษณุ  โพธิ์ใจ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าท่ี 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 


