
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงัขละบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 

---------------------------------- 
  ด้วย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 629 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559  
ท่ี ศธ 04009/ว 1214 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 511/2559     
สั่ง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และ
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ท่ี 188/2560 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ช่ือต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
1.1 กลุ่มงาน บริการ  
1.2  ชื่อต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
1.3  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อ าเภอสังขละบุรี  
1.4   ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
1.5   ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ 

  1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องการดูแลในเรื่องการเรียนของเด็ก ตามการศึกษา 
ภาคบังคับ โดยการประเมินกับทางโรงเรียน ครูผู้สอนให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านการเรียน ดูแลและให้ทบทวน
บทเรียนและให้การสอนเสริมแก่เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

2) จัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3) ประสานงานให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนา 

ผู้เรียนตามศักยภาพ 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.6  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 1.7  ระยะเวลาการจ้าง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 – 2563 (ท าสัญญาจ้างปีต่อปี ตามผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านการประเมิน)  
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2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย   
   2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหนา้ท่ี      

ในพรรคการเมือง 
        6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

        7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่าข้ึนไป 

       3. กำรรับสมัคร  
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียน 

อนุบาลสงัขละบรุี ตั้งแตว่ันท่ี  ๕  –  ๙  มิถุนายน  2560 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ICT ชั้น ๒   โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  
จ านวน  ๒๐๐  บาท   

             หลักฐานท่ีต้องยื่นพรอ้มใบสมัคร ฉบับจริงพรอ้มส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
     1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  จ านวน  3  รูป   
    2) คุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง

กับต าแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัคร
วันสุดท้าย  จ านวน 1 ฉบับ  

    3) บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
    4) ทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

               5) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน จ านวน 1 ฉบับ 
    6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จ านวน 1 ฉบับ 

               7) เอกสารประกอบการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตวัชีว้ัดและคะแนนการ
ประเมินเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง (ดังรายละเอยีดแนบท้ายประกาศนี้) 
จ านวน 1 ชุด 
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  เงื่อนไขในการสมัคร เอกสารหลักฐานท่ียื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรอง 
ส าเนาทุกฉบับ ต้องน าฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แสดงใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าการรับสมัครและการให้     
เข้ารับสมัครสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ของผู้สมัครผู้นั้นเป็นโมฆะ 

      4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้ำรับกำรประเมิน 
     โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน ณ โรงเรียน

อนุบาลสังขละบุรี และทางเว็บไซต์ www.anbsk.net ภายในวันท่ี ๑๓  มิถุนายน  2560  

      5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
              ผูส้มัครต้องไดร้ับการประเมิน ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

    5.1 สอบข้อเขียน    จ านวน 50 คะแนน 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป ด้านกฎหมาย  ระเบยีบและวิชาชีพ   

    5.๒ การประเมินประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ จ านวน 50 คะแนน 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน 
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

    5.๓ การประเมินโดยการสัมภาษณ ์  จ านวน 50 คะแนน 
คะแนนการประเมินสัมภาษณ์  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

รวมคะแนนท้ังสิ้น  150  คะแนน   (รายละเอียดตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้) 

           6. วัน เวลำ ในกำรสรรหำและเลือกสรร 
      6.1 การประเมินสอบข้อเขียนวันเวลาสถานท่ีเข้ารับการประเมิน  ในวันท่ี ๑๗  มิถุนายน  
2560  ตั้งแตเ่วลา  09.00  น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนบุาลสังขละบุรี  

    6.2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์ และประเมินประวตัิ ผลงาน ประสบการณ์  ในวนัท่ี  
๑๙  มิถุนายน  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรยีนอนุบาลสังขละบรุี     

            7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
           ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินประวัติ 
ผลงาน ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ คะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60         
           การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีได้สูงกว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการจ้างก่อน หากคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ท่ีสูงกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า และหาก
คะแนนการประเมินประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับท่ีในการสมัครก่อนเป็นผู้ได้
ล าดับท่ีสูงกว่า 
 
 
 
 
 



๔ 
 

            8. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร และกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
          โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 

๒๓  มิถุนายน  2560  ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี โดยการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ มี
ก าหนด 2 ปี นับจากวันประกาศรับสมัคร    

9. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงของผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  

          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ก าหนด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายนรา   สุขวิสฎิฐ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบรุ ี



ปฏิทินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ลงวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม 2560) 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี ๒๙  พฤษภาคม 2560 

2. รับสมัคร   วันท่ี  ๕  –  ๙  มิถุนายน  2560 

(ในวันและเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  2560 

4. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

    4.๑ สอบข้อเขียน 

          (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

    4.๒ ประเมินประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์

          (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

    4.๓ การประเมินโดยการสัมภาษณ ์  
 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

 
 

วันท่ี ๑๗  มิถุนายน  2560 

วันท่ี ๑๙  มิถุนายน  2560 

5. ประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร ภายในวันท่ี ๒๓  มิถุนายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบกำรประเมนิ ตวัช้ีวัดและคะแนนกำรประเมนิ 
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูพ่ีเล้ียง  

( แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  ลงวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  2560 ) 

1. ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 1.1 วุฒิการศึกษา 10 คะแนน   พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมคัร 
       1.1.1 ระดับการศึกษา (5 คะแนน) 
      1) ระดับปริญญาตรี ได้คะแนน 5 คะแนน 
      2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้คะแนน 4 คะแนน 
       1.1.2 ระดับผลการศึกษา (5 คะแนน) 
      1) เกรดรวมเฉลี่ย 3 ข้ึนไป ได้คะแนน 5 คะแนน 
      2) เกรดรวมเฉลี่ย 2.00 – 2.99  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      3) เกรดรวมเฉลี่ย 1.99 หรือต่ ากวา่ ได้คะแนน 3 คะแนน 
 1.2 ภูมิล าเนา 5 คะแนน  พจิารณาจากทะเบียนบา้นของผู้สมัคร 

      1.2.1  ภูมิล าเนาในท้องท่ีอ าเภอเดยีวกันกับสถานศึกษาท่ีรับสมัคร  ได้คะแนน 5 คะแนน 
      1.2.2  ภูมิล าเนาในจังหวัดที่รับสมัคร  ได้คะแนน 4 คะแนน 

       1.2.2  ภูมิล าเนานอกจงัหวัดที่รับสมัคร  ได้คะแนน 3 คะแนน 
 1.3 สถานท่ีปฏิบัติงาน 10 คะแนน  พิจารณาจากค าสั่งหน่วยงานท่ีปฏิบัตงิานเดิมของผู้สมัคร 
       1.3.1  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้ 10 คะแนน 
       1.3.2  ปฏิบัติงานในสถานศึกษานอกสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้ 8 คะแนน 

      1.3.3  ปฏิบัติงานนอกเหนือจากข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ได้ 6 คะแนน 
 1.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานสอน 10 คะแนน  พิจารณาจากค าสั่ง/สญัญาจ้าง 

      1.4.1  5 ปี ข้ึนไป ได้ 10 คะแนน (เศษ 6 เดอืนขึน้ไปให้ปัดเป็น 1ปี) 
       1.4.2  ต่ ากว่า 5 - 4 ปี ได้ 8 คะแนน (เศษ 6 เดือนข้ึนไปให้ปัดเป็น 1ปี) 

      1.4.3  ต่ ากว่า 3 ปี ได้ 6 คะแนน (เศษ 6 เดอืนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1ปี) 
       1.4.4  นอกเหนือจากข้อ 1.4.1, 1.4.2 และ 1.4.3 ได้ 0 คะแนน 
 1.5 ภาระงานการสอน 5 คะแนน  พิจารณาจากตารางสอนซึ่งผูอ้ านวยการสถานศึกษารับรอง 
       1.5.1  18 ชั่วโมง/คาบ ข้ึนไป ได้ 5 คะแนน 
       1.5.2  ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง ได้ 4 คะแนน 
       1.5.3  นอกเหนือจากข้อ 1.5.1 และ 1.5.2 ได้ 0 คะแนน 
 1.6 ผลงาน 5 คะแนน  พิจารณาจากหลักฐานโล่ เกียรติบัตร หลักฐานอืน่ของผูส้มัคร 
       1.6.1  ระดับภาค หรือ ประเทศ ได้ 5 คะแนน 
       1.6.2  ระดับจังหวัด หรือ เขตพื้นที่การศึกษาฯ  ได้ 4 คะแนน 
       1.6.3  ระดับอ าเภอ เครือข่าย หรอืโรงเรียน ได้ 3 คะแนน   

1.7 การเป็นวิทยากร หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 5 คะแนน  พิจารณาจากหลักฐานค าสั่ง
       1.7.1  ระดับภาค หรือ ประเทศ ได้ 5 คะแนน 
       1.7.2  ระดับจังหวัด หรือ เขตพื้นที่การศึกษาฯ  ได้ 4 คะแนน 
       1.7.3  ระดับอ าเภอ เครือข่าย หรอืโรงเรียน ได้ 3 คะแนน   
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2. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 2.1 ประวัติส่วนตัวและการศกึษา  10 คะแนน  พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 
 2.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  10 คะแนน   พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร 
 2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์  10 คะแนน  พิจารณาจากการตอบค าถามและการสือ่สาร 
 2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ  10 คะแนน  พิจารณาจากการตอบค าถามและแนวคิดหลกัคิด             
วิธีแก้ปัญหา 
 2.5 เจตคติและอุดมการณ์  10 คะแนน  พิจารณาจากค าตอบ แรงจูงใจ แนวคิด อุดมการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลท่ัวไป เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง 

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  3 
******************************************** 

 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร  ดังนี ้

1. กำรสอบข้อเขียน  50  คะแนน 
 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
-สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

2. ประวัติ ผลงำน และประสบกำรณ์   คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
การประเมินตามองค์ประกอบและ ตัวชี้วัด 
 

3.  สัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
  3.1 ประวัติส่วนตัวและการศกึษา    10 คะแนน   
  3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา     10 คะแนน    
  3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์     10 คะแนน   
  3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ     10 คะแนน     

3.5 เจตคติและอุดมการณ์     10 คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


