
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 

 ด้วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการประกาศ ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1626/2551 ส่ัง ณ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ชื่อต าแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ต าแหน่งท่ีจะจ้าง  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
เลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไม่ต่ าว่า 18  ปี 
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4) ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง   
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 



 

 7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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 3. การรับสมัคร 
      3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 
ต้ังแต่วันท่ี 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 
16 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเสียค่าธรรมเนียม จ านวน 100 บาท 
ท้ังนี้เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 3.3 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
     2) ส าเนาแสดงผลการศึกษาเช่นปริญญาบัตรหรือระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
     3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ  
     4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
     5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรสใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ - ช่ือ
สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ  
     6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ   
     7) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและ
แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 ท้ังนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับด้วยเงื่อนไข
ในการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ



 

ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท้ังนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา และ
ทางเว็บไซต์ www.nmpschoolnet หรือ www.nmpschool.ac.th  
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 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 6. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนใน
การประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมาทางเว็บไซด์ www.nmpschool.net โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุด 
เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญา ในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 

http://www.nmpschool.net/


 

   ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 
  
 
  
 (นายอุทัย   เพชรอยู่) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

……………………………………. 
  

 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา  ก าหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จ านวน........1..........อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
 

 พนักงานราชการประเภททั่วไป   
 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ช่ือต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 



 

 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิชาเอกศิลปะ หรือ ศิลปศึกษา และมีคุณสมบัติท่ัวไปตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  

 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ 
        1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

4. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลนักเรียนในหอนอนประจ า ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัด
นครราชสีมา ได้ 

6. การปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ และการปฏิบัติหน้าท่ีในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ได้ 

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  
 ค่าตอบแทน  18,000  บาท  
 

 ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2559 (จ้างตามปีงบประมาณ) 

      

      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
     ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 100 
คะแนน  โดยการปฏิบัติจริงและสัมภาษณ์ 
 
 

…/รับสมัครบุคคลฯ 
- 5 - 

 
รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

     ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่วันท่ี 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันท่ี 
3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16 
  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 



 

     โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา และ
ทางเว็บไซต์  www.nmpschool.net 
 

ประเมินสมรรถนะ 
     ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 (รายละเอียด
ตามก าหนดในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
จังหวัดนครราชสีมา) 
 

ประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์โรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา ท่ี www.nmpschool.net จะประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร ภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 
 

รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน 
     ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 
08.30 น. - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียก
ล าดับท่ีขึ้นส ารองถัดไปแทน 
 

******************************************* 
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