
 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

...................................................................................... 

ด้วยโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือกลุ่มงาน  ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
 กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
 ช่ือตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
 คุณลักษณะท่ัวไป (หมวด 1 ข้อ 8 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547) 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 

2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ท้ังนี้ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
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3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง(ครูผู้สอน) 
   3.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  วิชาเอกดนตรีศึกษา 
   3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
4. การรับสมัคร 
   4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ตําบลศรีสุข  อําเภอศรีณรงค์  

จังหวัดสุรินทร์  ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2554  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   4.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

4.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  
             6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

4.2.2 สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ 
            หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”  
             โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัคร 
            วันสุดท้าย จํานวน 1 ฉบับ 

4.2.3 สําเนาใบประกอบวิชาชีพท่ีครุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ 
4.2.4 สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ 
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
4.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
4.2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสําเนา  

              จํานวน 1 ฉบับ 
4.2.8 ค่าสมัคร  200  บาท 

5. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ 
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรดังกล่าวของผู้นั้นเป็น
โมฆะ 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันท่ี  23  
สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wtrk.org 
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องสอบประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 27  สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล  ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
27  สิงหาคม 2554 
 

09.00 น. -10.30 น. 
10.30 น. -12.30 น. 
 

13.00 น. เป็นต้นไป 

 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 
50 
50 
 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
สัมภาษณ์ 
 

 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้

คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ แต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ หากคะแนนลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับท่ี
ก่อนหลังในการสมัคร 

9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล จะประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ในวันท่ี 28 

สิงหาคม 2554  ท่ีโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล และเว็บไซต์โรงเรียน www.wtrk.org และรายงานตัว 1 กันยายน 
2554 และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 1 กันยายน 2554 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือ
เลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   

10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างในวันท่ี 1  กันยายน 2554 เวลา 

09.00 น. ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล อนึ่งถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการจัดทําสัญญาจ้างแล้ว  ปรากฏ
ว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
สิทธิใดๆท้ังสิ้น 

     10.2 หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  ถือว่าผู้นั้น 
สละสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

      

 ประกาศ ณ วันท่ี 15  สิงหาคม 2554 

     

 

(นายชู  จุดโต) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 


