
 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
……………………………………………………. 

 
ด้วย โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง  

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในต าแหน่ง และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)                จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
     ๑.๒ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                  จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
     ๑.๓ ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี             จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

   ๑.๔ ชื่อต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาดและบริการสวัสดิการของโรงเรียน  จ านวน ๓ ต าแหน่ง 
 ๒. ค่าตอบแทน  
     ต าแหน่งที่ ๑.๑ และ ๑.๒    ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
     ต าแหน่งที่ ๑.๓          ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 
     ต าแหน่งที ่๑.๔         ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๒.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอนศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)       

๒.๑.๑  เพศหญิง /ชาย อายุ ๒๕- ๔๕ ป ี
๒.๑.๒  เพศชาย (พ้นพันธะทางทหาร) 
๒.๑.๓  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  

- คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา  
๒.๑.๔.  มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
๒.๑.๕.  มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๒.๑.๖  สัญชาติไทย 

                     ๒.๑.๗  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจ าตัว                      
                     ๒.๑.๘  เปน็ผู้รักการสอน 
                     ๒.๑.๙  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 
 
 



 

 

๒ 
                      

๒.๒ ต าแหน่ง ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
๒.๒.๑  เพศหญิง /ชาย อายุ ๒๕- ๔๕ ป ี
๒.๒.๒  เพศชาย (พ้นพันธะทางทหาร) 
๒.๒.๓  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  

- คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์  
๒.๒.๔.  มีความรู้ความสามารถด้านงานเกษตร ด้านการเขียนแบบ ด้านงานอุตสาหกรรม  
   ด้านงานไม้  ด้านการจัดสวนแก้ว สวนถาด และด้านการประดิษฐ์ 
๒.๒.๕.  มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๒.๒.๖  สัญชาติไทย 

                     ๒.๒.๗  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจ าตัว                      
                     ๒.๒.๘  ไม่มีประวัติคดีทางกฎหมาย 
                     ๒.๒.๙  เปน็ผู้รักการสอน 
                     ๒.๒.๑๐ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๒.๓  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 
๒.๓.๑  เพศหญิง /ชาย  
๒.๓.๒  เพศชาย (พ้นพันธะทางทหาร) 
๒.๓.๓  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
๒.๓.๔. มีความพิเศษด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office เป็นอย่างดี 
๒.๓.๕  สัญชาติไทย 

                     ๒.๓.๖  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจ าตัว                      
                     ๒.๓.๗  ไม่มีประวัติคดีทางกฎหมาย 
                     ๒.๓.๘  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
           ๒.๔ พนักงานท าความสะอาดและบริการสวัสดิการของโรงเรียน 

๒.๔.๑ จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๒.๔.๒  เพศหญิง 
๒.๔.๓  สัญชาติไทย 
๒.๔.๔  อายุ ๑๘-๔๕ ปี  
๒.๔.๕  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจ าตัว 
๒.๔.๖  ไม่มีประวัติคดีทางกฎหมาย 

  ๒.๔.๗. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

 



 

 

๓ 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที ่๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
เอกสารทุกรายการต้องให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด 

    ๑. ส าเนาใบปริญญาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน   
(ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)    

    ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
    ๓. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) 
    ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  

ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
    ๕. ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน)  
    ๖. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารที่น ามาใช้ประกอบการสมัครทุกฉบับ 
๔.   สอบคัดเลือก / วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 

๔.๑  ในต าแหน่งที่ ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
สอบการสอน  การสอบสัมภาษณ์ความรู้ที่เก่ียวข้องในงาน สอบวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕    
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

๔.๒  ในต าแหน่งที่ ๑.๓ เป็นการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องในงาน  และการสอบสัมภาษณ์ สอบวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.   
เป็นต้นไป 

๔.๓ ในต าแหน่งที่ ๑.๔ เป็นการสอบคดัเลือกโดยวิธีทดสอบการปฏิบัติที่เก่ียวข้องในงาน  
และการสอบสัมภาษณ์ สอบวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

๔.๔ สถานที่ในการสอบคัดเลือก ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล และ/หรือห้องของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ (ครูอัตราจ้าง ) ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
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๕. ประกาศผลการคัดเลือก  

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของ 
      โรงเรียนศรียานุสรณ์ www.siya.ac.th และทาง  Facebook ศรียาโพสต์  
 ๖. ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันเริ่มท าสัญญา ถึง วันที่ระบุสิ้นสุดในสัญญา 

 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

 (นายสมพงษ์  เปรมปิยศรี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 


