
 

 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป      

......................................................................................  
                    ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบ               
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และค าสั่ง                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

ชื่อต าแหน่ง   ต าแหน่งครูผู้สอน 
กลุ่มงาน       บริหารงานทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                                  
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานครูหอนอน ดูแลนักเรียนประจ า 
(๗) ปฏิบัติงานประสานงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งอองู้้มีสิทิิสมัครเอ้ำรับกำรเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
      ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
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      ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน                        
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓               
และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 

      (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓. ประกำศกำรรับสมัคร วันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. กำรรับสมัคร 
    ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน                  
ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤศจิกายน                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน                    
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 

    (๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 

    (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา   
    (๔) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาเอกสาร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ      

ทั้งนี้ ในส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
    (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน 
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    (๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐานในการสมัคร 

ไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาเอกสาร อย่างละ ๑ ฉบับ 
    ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น                          
๕. กำรประกำศรำยช่ือู้้มีสิทิิ์เอ้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ 
              โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  
๖. หลักเกณฑ์และวิิีกำรสรรหำและเลือกสรร 
              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะพิจารณาเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน                          
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
               ๑. ภำค ก  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. สอบอ้อเอียน  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
                    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
                    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนักงานราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
                    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
                    - ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
                    - ความสามารถทางด้านการสอน 
               ๒. ภำค อ  เวลำ ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ปฏภิาณ ไหวพริบ 
ความสามารถด้านวิชาเอก  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน 
            ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวม
แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
๘. กำรประกำศรำยชื่อูู้้่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ ๒๖            
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
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๙. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงูู้้่ำนกำรเลือกสรร 
           ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                  
                                                        (นายสมชาย   บ้านไร่) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินกำรเลือกสรรและสรรหำบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  

 

ที ่ อั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๕ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๒ รับสมัคร ๑๖ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๖ รายงานตัว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๗ จัดท าสัญญาจ้าง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 
 

 

 


