
 
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี  
13  มกราคม  2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี  11  กันยายน 
2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  
2554 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว4562 
เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง  
 1.1 ชื่อตำแหน่ง  พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
 1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   
         

1.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.2.2 จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
1.2.4 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 
1.2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา  
  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 

  1.4 ค่าตอบแทน 
  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000  บาท  



  
2 

 1.5 สิทธิ์ประโยชน์   
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักานราชการ 
พ.ศ. 2554 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   1.6 ระยะเวลาจ้าง  
 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และจะทำสัญญาจ้างครั้งต่อไปเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมือง 
  (7) ไม่เป็นผู้ท่ีต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคมและการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  (11) เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
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และต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
   (1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด  ได้แก่   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    - วิทยาศาสตร์ 
    - วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
    - การสอนวิทยาวิทยาศาสตร์ 
    - การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    - วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    - การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    - การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    - วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    - การศึกษาวิทยาศาสตร์  
    - วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
    - วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
    - การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์ 
    กลุ่มวิชาภาษาไทย 
    - ภาษาไทย 
    - การสอนภาษาไทย 
    - การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
    - วิธีสอนภาษาไทย 
    - ภาษาและวรรณคดีไทย 
    - ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
    - ไทยศึกษา 
    - วรรณคดีไทย 
    - ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
    - ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  (3) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนในหอนอนและทำงานนอกเวลาราชการได้ 
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3. การรับสมัคร 
 3.1วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  8 – 15 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.            
เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 045-581097 หรือ 089-1638564 

 3.2 หลักฐานท่ีจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถ่ายมาแล้วไม่เกิน   

6  เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย)  จำนวน 3 รูป 
 (2)  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนารับรองวุฒิการศึกษา    จำนวน 1 ฉบับ 
 (3)  สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
 (4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ    จำนวน 1 ฉบับ 
 (5)  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน    จำนวน 1 ฉบับ 
 (6)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน  30 วัน  และแสดง

ว่าไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จำนวน 1 ฉบับ 
 (7)  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     จำนวน 1  ฉบับ 
 (8)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน )      อย่างละ 1 ฉบับ  
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย 

 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ  
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร มิได้ท้ังส้ิน 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  28  จังหวัดยโสธร จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่  15  ตุลาคม 2563  ต้ังแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรและทางอินเตอร์เน็ตท่ี http://www.rpg28yst.ac.th/ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการประเมิน คะแนน 

1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง 

   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
   1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามวิชาเอก 
        

 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

100 

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ 100 

รวมคะแนนท้ังส้ิน 200 

 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ตามเนื้อหาดังนี ้

 1.1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
     - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      - กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 

     - กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
         - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา วิชาการศึกษา 
 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามวิชาเอก  
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2. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนน 100 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
  3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรรเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนรวมของท้ัง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60 โดยเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 กรณีท่ีมีผู้สอบได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ลำดับท่ีสูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ี
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลำดับท่ีสูงกว่า  

7. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

8. การประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  จังหวัดยโสธร จะประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ต้ังแต่เวลา 16.30 น. เป็น
ต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร และทาง http://www.rpg28yst.ac.th/ โดย
เรียงลำดับตามเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่การประกาศผลการเลือกสรรและ
บัญชีผู้สอบเลือกสรรจะถูกยกเลิก กรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 1. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวันและเวลาท่ีกำหนด 
 2. ผู้นั้นได้รับการทำสัญญาจ้างไปแล้ว 
 3. ผู้นั้นขอสละสิทธิเข้ารับการจ้าง 
 4. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีกำหนดได้ 
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(นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช
ประชานุเคาะห์ 28 จังหวัดยโสธร ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30  น. ถ้าไม่มารายงานตัวตาม
วันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้ จะ
ไม่รับพิจารณาให้ทำสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ท้ังส้ิน  
 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563                                                                                                
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
8 

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่งครูผู้สอน  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  28  จังหวัดยโสธร  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
----------------------------------- 

 

การดำเนินการ วันดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ 

ประกาศรับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

รับสมัคร 8 – 15 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

15 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

ประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

16 ตุลาคม 2563 รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 16 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง 19 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 

                                                                                         
                                                                     
 

(นายสุรศักดิ ์ เอนกแสน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   28   จังหวัดยโสธร 

 
 


