ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
..............................................................................................................
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
อาศัย อานาจตามคาสั่งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอานาจ
การปฏิ บั ติราชการแทนเกี่ยวกับ พนั กงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึ งประกาศรับสมัคร
คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เป็ น พนั ก งานราชการโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๒๗ จั ง หวั ด หนองคาย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้สอน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
วิชาเอก

จานวน ๓ อัตรา
ศิลปศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
ดนตรี (ดุริยางคศิลป์)
จานวน ๑ อัตรา
พลศึกษา (กรีฑา)
จานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒

/๒.คุณสมบัติทั่วไป...

๒.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร คุณสมบัติ
ทั่วไป (หมวด ๑ ข้อ ๘ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ )
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน ของรัฐอื่น
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(๒) เป็ นผู้มีคุณ สมบั ติตามพระราชบัญ ญัติส ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสื อรับรองสิทธิ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออก
ใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้
๓.๒.๑ เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของ
คุรุสภาที่ มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนในหอพักได้และสามารถทำงำนนอกเวลำรำชกำร ได้
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
อาคาร ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

/๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่น...

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นผู้ออกให้เท่านั้น
(๖) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
(๗) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารหลักฐาน
ที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑๐๐ บาท
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้ส มัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและก าหนด วั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะในวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

/๖. หลักเกณฑ์และวิธีการ

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน
คะแนนเต็ม
๑.ความรอบรู้
๑๐๐
๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๔ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความ
เป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๐๐
๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
๒.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก
๓.คุณลักษณะส่วนบุคคล
๕๐
รวมคะแนน

วิธีการประเมิน
ทดสอบข้อเขียน

ทดสอบข้อเขียน

การสัมภาษณ์/
ทดสอบภาคปฏิบัติ
๒๕๐

๗. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
วันที่
๒๑ กันยายน
๒๕๖๒

เวลา

สถานที่
การดาเนินการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ สอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ
๑๓.๐๐ น.
จังหวัดหนองคาย
ภาคปฏิบัติ

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ สมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผล
การคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
จังหวัดหนองคาย หรือทาง http://www.rpk27nk.ac.th
/๑๐. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

๑๐. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสรรให้มารายงานตัว
การเรี ย กตั ว ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กสรรให้ ม ารายงานตั ว เพื่ อ ท าสั ญ ญาจ้ า งครั้ ง แรก ให้ ถื อ ประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสรรทาสัญญาจ้าง
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรรายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ ๒๗ จังหวั ด หนองคาย หากไม่ ม ารายงานตัว ตามวั น
และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

( นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

2 กันยายน ๒๕๖๒
13 – 19 กันยายน ๒๕๖๒
20 กันยายน ๒๕๖๒
21 กันยายน ๒๕๖๒
22 กันยายน ๒๕๖๒
๒3 กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรร
ดาเนินการสอบเพือ่ คัดเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติหน้าที่

