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ประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่อ งการก าหนดลั กษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
กลุม่ งาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับครูผู้สอน
อัตราว่าง

7

อัตรา ประกอบด้วย

1. วิชาเอกภาษาไทย

จานวน

1

ตาแหน่ง

2. วิชาเอกคณิตศาสตร์

จานวน

1

ตาแหน่ง

3. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

จานวน

1

ตาแหน่ง

4. วิชาเอกบรรณารักษ์

จานวน

1

ตาแหน่ง

5. วิชาเอกเกษตร (เพศชาย)

จานวน

1

ตาแหน่ง

6. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

จานวน

1

ตาแหน่ง

7. วิชาเอกภาษาจีน

จานวน

1

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 26 วัน ( ตั้งแต่วันที่ 4-30 กันยายน 2562)
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2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)

มีสัญชาติ ไทย
มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนา
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ปฏิบัติงานด้านการสอน
2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
(ในกรณีที่รับสมัครด้วยตนเอง) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสานักงานบุคลากร
ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิด
รับสมัคร จานวน 3 รูป)
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนก็ได้ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
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(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 150 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ
เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผ ลทาให้ผู้ สมัครไม่มีสิทธิส มัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขตจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดเวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ในวันที่ 1 กันยายน 2562 และจะดาเนินการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ใน
วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่1
1. ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
2. ความรู้ทั่วไป
3. ความรู้เฉพาะวิชาเอก
การประเมินครั้งที่2
4. การนาเสนอแฟ้มผลงาน
5. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงานและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
6. การคิดวิเคราะห์
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. การสื่อสารโดยการพูด
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข้อเขียน

10

สอบสัมภาษณ์

10

สอบสัมภาษณ์

15
10
5
100

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจั ดจ้ างจะเป็ น ไปตามล าดับ คะแนนที่ส อบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความสามารถ ทักษะ
หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าก็ได้
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7.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตและทาง www.phrapiya.ac.thโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 เดือนนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาหนดในวันที่
4 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

(นายณรงค์ ศิริเมือง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

