
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก 
เรื่อง   การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
...................................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป    
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไข  
การสรรหาและการเลือกสรร  พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ประกาศวันที่   5   
กุมภาพันธ์   2547   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ               เรื่อง  การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน     และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ประกาศ  ณ  วันที่  
5  กุมภาพันธ์  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 
  1.   ชื่อต าแหน่ง   กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
      ต าแหน่งครูผู้สอนที่จะจ้าง  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
        2.1   คุณสมบัติท่ัวไป   (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 

   ราชการ   พ.ศ.2547) 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามทีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
   (5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 
   (6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้  
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง      
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
          /2.2 คุณสมบัติ.......  



(2) 
 

        2.2    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง(ครูผู้สอน) 
   1)  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานราชการ โดยต้องได้รับ
วุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาหรือวิชาเอก และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        (1.1)   วิชาเอกคหกรรม(อาหารโภชนาการ) 
        (1.2)   วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
        (1.3)   วิชาเอกภาษาไทย 
        (1.4)  วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
        (1.5)  วิชาเอกดนตรี(สากล)  
        (1.6)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
   2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุ
สภาออกให้ 
   3)  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  3.   การรับสมัคร 
        3.1  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร  
      3.1.1  ประกาศรับสมัคร  18 – 24 พฤษภาคม  2558 ทาง www.takwelfare.com 
               3.1.2  ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  
จังหวัดตาก   อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก    ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2558   ถึงวันที่  29  พฤษภาคม  2558   
ในวัน และเวลาราชการ  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
      3.1.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  1  มิถุนายน  2558 
      3.1.4  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  2  มิถุนายน  2558  
      3.1.5  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่  3  มิถุนายน  2558  
      3.1.6  รายงาน และจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  4  มิถุนายน  2558 
        3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
     (1)   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  ×  1.5  นิ้ว 
โดยถ่ายไม่เกิน  1  ปี   (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
     (2)   ส าเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมหลักฐานฉบับจริง 

  (3)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  (4)     ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ    

     (5)   ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (6)   หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ   

  (7)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
ออกให้ 
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(3) 
 

  (8)   หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่าย 
ส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ(กรณีท่ีชื่อตัว – ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมหลักฐานฉบับจริง  

  ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  

        3.3   เงื่อนไขในการรับสมัคร  
      ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง      และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร    พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน     

   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา 
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

4.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะ  ณ  ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก  ในวันที่ 1 
มิถุนายน  2558  เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 
            4.2 ก าหนดการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  2  มิถุนายน  2558 เวลา  09.00 – 12.00 น. 
และ เวลา 13.00 – 16.30 น.   สอบข้อเขียน ณ  ห้องประชุมแคขาว  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 
จังหวัดตาก   
  5.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผูส้มัครตอ้งสอบประเมินสมรรถนะดว้ยวิธีการประเมินสมรรถนะ  รายละเอียดปรากฏตาม
แนบท้ายประกาศ     
  6.   เกณฑ์การตัดสิน 
         การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรยีกสิทธิใด ๆ ไม่ได ้ ผูที้จ่ะถือว่าเป็นผูผ้่านการเลือกสรร
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากคะแนนลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน  ให้พิจารณา
ล าดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 

7.   การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
        โรงเรียนราชประชานเุคราะห์  55  จังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ตามล าดับคะแนน  ในวันที่  3  มิถุนายน  2558  และรายงานตัว ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่  4  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00  - 16.00 น.  โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร  ก าหนด 1 ปีงบประมาณ   (30  กันยายน  2558)  
นับแต่  วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 



 
 
  8.   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ผูผ้่านการเลือกสรรจะตอ้งท าสัญญาและปฏิบัติหน้าที ่ ในวันท่ี  4  มิถุนายน  2558  
  9.   สิทธิประโยชน์   
        เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนกังานราชการ  พ.ศ. 2547 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 

(นายศรยุทธ  เรืองน้อย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม  2558 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
.............................................................................. 

 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55  จังหวัดตาก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดรับสมัครพนักงานราชการ  จ านวน  6  อัตรา   รายละเอียดดังนี้ 
 

 พนักงานราชการทั่วไป (ชื่อต าแหน่ง  ลักษณะงาน) 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน  6  อัตรา 

(1.1)  วิชาเอกคหกรรม(อาหารโภชนาการ) 
   (1.2)   วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
   (1.3)   วิชาเอกภาษาไทย 
   (1.4)  วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
   (1.5)  วิชาเอกดนตรี(สากล)  
   (1.6)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
 ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 

เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
 ( 1)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ( 2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ( 3)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (4)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 ( 5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน   18,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ระยะเวลาจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  30   กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ   
ในวันที่  2  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00  - 16.30 น.   

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
    1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
    1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
    1.3 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม 

 

 
50 
 

ข้อเขียน 

2. ความสามารถ  ทางด้านการศึกษา  วิชาชีพครู  การปฏิบัติราชการ  ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน  วิชาเฉพาะวุฒิวิชาเอก  ฯลฯ 

50 ข้อเขียน 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล  เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา การแก้ปัญหา เจตคติ 

100 สัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

 
ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหต ุ

1 ประกาศรับสมัคร 18 – 24 พฤษภาคม 2558  

2 รับสมัคร 25 – 29 พฤษภาคม 2558  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 1  มิถุนายน  2558  

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 2  มิถุนายน  2558  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 3  มิถุนายน  2558  

6 รายงานตัว และจัดท าสัญญาจ้าง 4  มิถุนายน  2558  

 


