
 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน 

 
 ด้วย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1626/2551  
เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

      1.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียด 
 กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง    ครูผู้สอน  
 อัตราว่าง  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
 อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (6) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 (7) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

      



 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  

2547) 
        (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
        2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิขาเอกดนตรี (สากล)  หรือที่เกี่ยวข้อง 
  (2) เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  (3) มีความสามารถด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย  โดยเฉพาะการฝึกซ้อมควบคุมวงโยธวาธติ  
  (4) มีประสบการณ์การท างาน หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้จัดท ามาประกอบการพิจารณา 
  (5) สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ 
 

       3.  การรับสมัคร 
        3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุริยา 
อุทัยพิมาย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
        3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
(2) ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 

  (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน จ านวน  2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
  (4) หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบส าคัญสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 



  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 

        4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ในวันที่ 13 ตุลาคม 
2557  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และเว๊ปไซต ์www.suriya.ac.th 
 

        5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก าหนดวัน  เวลา สถานที่สอบ 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ในวันที่ 16  ตุลาคม 2557  

      วัน เวลา ที่ทดสอบ 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
16  ตุลาคม     
2557 

09.00 -12.00 น. 
 
13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ 

50 คะแนน 
 

50 คะแนน 

โรงเรียนอนุบาล
สุริยาอุทัยพิมาย 

 

        6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 

        7.  การประกาศผลรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 17  ตุลาคม 2557  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และเว๊ปไซต์ www.suriya.ac.th 
 

        8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 (1) ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ตามจ านวนอัตราว่างที่ประกาศ       

ไปรายงานตัว ในวันที่ 20  ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 
 (2) หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ถือว่าผู้นั้น

สละสิทธิ์ในการเข้ารับการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  
   

      ประกาศ   ณ วันที่  3  ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
     (นายวีระเดช เชื้อไชย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 
 

 

http://www.suriya.ac.th/
http://www.suriya.ac.th/

