ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ว ยโรงเรีย นราชประชานุเ คราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมั ครบุค คลเพื่ อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ
(6) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามที่โรงเรียนมอบหมายได้
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
(1) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
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-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่ ง ข้า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่ส ุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือ น
และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและ
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเ อกตรงอัตรา
ว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐาน
อื่นที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
(3) สามารถปฏิบัติการสอนวิชาที่โรงเรียนมอบหมายได้
(4) สามารถดูแลนักเรียนประจำตามคุณลักษณะโรงเรียนด้อยโอกาสได้
(๕) สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำนอนได้
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-33. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองได้ ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘
ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖-๔๗ ๗๐๑3 ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง ๑๖.0๐ น. ไม้เว้นวันหยุดราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จ การศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณี ท ี ่ ไ ม่ ส ามารถนำหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว มายื่ น พร้ อ มใบสมั ค รได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหลักฐานอื่นที่คุรุสภาออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(๖) เล่มเอกสารรายงานคุณสมบัติตามที่กำหนด(แนบท้ายประกาศ) จำนวน ๖ เล่ม
(๗) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท มิได้
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-44. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิ นสมรรถนะ ภายในวั นที่ ๑๕ สิ งหาคม 2565 ณ ป้ ายประชาสั มพั นธ์ กลุ ่ มบริ หารงานบุ ค คล
และเว็บไซต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒๕
การสอบข้อเขียน
๒๕
การสอบข้อเขียน
ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
100
ประเมินเอกสาร ๕๐ คะแนน
ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
การสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น
๑๕๐
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
6. ตารางการประเมินสมรรถนะ
วัน เดือน ปี / เวลา
สมรรถนะ
สถานที่
วันที่ ๑๗ สิงหาคม 2565 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
13.00 น. เป็นต้นไป ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ จังหวัดชัยนาท
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละด้าน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสิน
จากคะแนนสมรรถนะ ข.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หากคะแนนสมรรถนะ ข.ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง เท่ากัน ให้ตัดสินจากคะแนนสมรรถนะ ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป หากคะแนน ก. ความรู้
ความสามารถทั่วไป เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครลำดับก่อนได้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ดี
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนสูงลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับจากวันประกาศผล
/9. การจัดทำสัญญาจ้าง...

-59. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและอยู่ในลาดับที่จะทาสัญญาจ้าง ให้มารายงานตัวทาสัญญาจ้างและ
เริ ่ ม ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ ณ ห้ อ งกลุ ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๔๖ จั ง หวั ด ชั ย นาท
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี
(ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๑. ความรอบรู้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไซเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๔๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๑.๖ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนะคติ การดูแลนักเรียน การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติยองวิชาชีพครู
๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอบคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการขั้นเรียน
/…๑.๖ การวิจัย

๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (๑๐๐ คะแนน) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
๑. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

ค่าคะแนน
๑๐ คะแนน

๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

๑๐ คะแนน

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๕ เจตคติและอุดมการณ์

๑๐ คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาวาจาท่าทาง
การสื่อสาร
พิจารณาจาการตอบคาถามและการสื่อสาร
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้
พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมกาณ์ ที่มี
ต่อวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียน การ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๖ จังหวัดชัยนาท

/...๒.ประวัติ

๒. ประวัติและผลงาน (๕๐ คะแนน) ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
๑ คุณวุฒิการศึกษา
(๕ คะแนน)
๑. ปริญญาโทขึ้นไป
๕ คะแนน
๒. ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี หรือ
๔ คะแนน
๓. ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและมีใบ
๔ คะแนน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๔. ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๓ คะแนน
๒ ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ (๕ คะแนน)
๑. ระยะเวลา ๑ ปี ขึ้นไป
๕ คะแนน
๒. ระยะเวลา ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑ ปี
๔ คะแนน
๓. ระยะเวลา น้อยกว่า ๖ เดือน
๓ คะแนน
๔. มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ
๒ คะแนน
๓ ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(๑๐ คะแนน)
๑. ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่รับสมัครตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ๑๐ คะแนน
๒. ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่รับสมัครตั้งแต่ ๖ เดือน
๘ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๑ ปี
๓. ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่รับสมัครน้อยกว่า ๖ เดือน ๖ คะแนน
๔. มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่สมัคร
๕ คะแนน
๔ ภาระงานการสอนตามตารางสอน
(๑๐ คะแนน)
๑. ภาระงานการสอน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ขึ้นไป
๑๐ คะแนน
๒. ภาระงานการสอน ๑๒ - ๑๗ ชั่วโมง/สัปดาห์
๘ คะแนน
๓. ภาระงานการสอนน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๖ คะแนน
๔. มิได้ปฏิบัติการสอน
๐ คะแนน
๕ การเป็นวิทยากรหรือคณะทางานหรือกรรมการหรือ
(๕ คะแนน)
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
๑. เป็นวิทยากรหรือคณะทางานหรือกรรมการหรือมี
๕ คะแนน
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนที่รับผิดชอบ สูงกว่าระดับโรงเรียน
ขึ้นไป
๒. เป็นวิทยากรหรือคณะทางานหรือกรรมการหรือมี
๓ คะแนน
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนที่รับผิดชอบ ระดับโรงเรียน
๓. ไม่มีผลงานตามข้อ ๑,๒
๐ คะแนน
๖ ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานด้าน
(๕ คะแนน)
การสอนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือในปีการศึกษา
๒๕๖๔
๑. มากกว่า ๕ ภาระงานขึ้นไป
๕ คะแนน
๒. จานวน ๔ ภาระงาน
๔ คะแนน
๓. จานวน ๓ ภาระงาน
๓ คะแนน
๔. จานวน ๒ ภาระงาน
๒ คะแนน
๕. จานวน ๑ ภาระงาน
๑ คะแนน
๖. มิได้ปฏิบัติภาระงานอื่น
๐ คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
คาสั่งจ้างให้ผู้อานวยการลงนาม
รับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
คาสั่งจ้างให้ผู้อานวยการลงนาม
รับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)
ให้แนบตารางสอนโดยมี
ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)
ให้แนบเอกสารผลงาน เช่น
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)

ให้แนบเอกสารคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมายภาระงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี
ผู้อานวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)

ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
๘ ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๑. ระดับชาติขึ้นไป
๒. ระดับภาค
๓. ระดับจังหวัด
๔. ระดับสถานศึกษา
๕. ไม่มีผลงานตามข้อ ๑ - ๔
๙ ผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง
๑. ระดับชาติขึ้นไป
๒. ระดับภาค
๓. ระดับจังหวัด
๔. ระดับสถานศึกษา
๕. ไม่มีผลงานตามข้อ ๑ - ๔

ค่าคะแนน
(๕ คะแนน)
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๐ คะแนน
(๕ คะแนน)
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๐ คะแนน

กรอบการพิจารณา
ให้แนบเอกสารผลงาน เช่น
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)
ให้แนบเอกสารผลงาน เช่น
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อานวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ ๐ คะแนน)

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติราชการ

