
 

 

 
 
ท่ี ศธ ๐๔๐๙๙.๑๖๑/๓๖๓                                                               โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 
               ต.สากเหลก็   อ.สากเหลก็    
                        จ.พิจิตร   ๖๖๑๖๐                       

                                                                               ๔   ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง    รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือจา้งเป็นพนกังานราชการ 

เรียน    ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต ๑ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ๑.  ปฏิทินดาํเนินการคดัเลือกพนกังานราชการ             จาํนวน   ๑   ฉบบั 
             ๒. ประกาศโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็               จาํนวน   ๑   ฉบบั 
    

                          ดว้ยทางโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ มีความประสงคจ์ะประกาศคดัเลือกจา้งบุคคลเขา้เป็น             
พนกังานราชการ  วิชาเอกภาษาองักฤษ  จาํนวน 1 อตัรา   ขณะน้ีทางโรงเรียนไดด้าํเนินการรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี           
๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. ( ไม่เวน้วนัหยดุราชการ )   ณ โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็                       
จึงใคร่ขอใหท่้านโปรดประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจทราบ  ดงัรายละเอียดแนบมาพร้อมน้ี 

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ           

                           
                 (นายวิสูตร  ชาวไทย) 

                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 
๐๕๖-๖๙๙๐๔๕ 

 

 



 

 

ปฏิทนิการดาํเนินการเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 
โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 

อาํเภอสากเหลก็   จงัหวดัพจิติร 
....................................................................................... 

 
ประกาศรับสมัคร     11  ตุลาคม  2553 
 
รับสมัคร      16 – 22  ตุลาคม  2553 ( ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ) 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลอืกสรร   ภายในวนัที ่ 23  ตุลาคม    2553 

  
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์    27  ตุลาคม  2553 
                                                                                                
 
ประกาศขึน้บัญชีผ่านการเลอืกสรร   28  ตุลาคม  2553  
  
 
จัดทาํสัญญาจ้างและรายงานตวัปฏบัิติหน้าที ่  29  ตุลาคม  2553    
  



 

 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 
.................................................. 

 ดว้ยโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ ตาํบลสากเหลก็ อาํเภอสากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร  ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคล
เพื่อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ  ประเภทพนกังานราชการทัว่ไป  ฉะนั้น  อาศยัอาํนาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกพนกังานราชการ  
และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการลงวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการ  เร่ือง  การกาํหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจดั
กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการลงวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2547  และคาํสัง่สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี  1626/2551  สัง่ ณ  วนัท่ี  22  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เร่ือง  การมอบอาํนาจการปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบั
พนกังานราชการจึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรร  เป็นพนกังานราชการ  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจา้งงาน 
     1.1  ช่ือตําแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
     ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัต ิ
      (1)  ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทั้งความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม 
      (2)  จดัอบรมสัง่สอนและจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้ลกัษณะอนัพึงประสงค ์
      (3)  ปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา 
      (4)  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     อตัราว่าง  จาํนวน  1  อตัรา  ดงัน้ี 
  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน  1  อตัรา  
     ค่าตอบแทน    เดือนละ  9,530  บาท 
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
     ระยะเวลาจ้าง  ใหเ้ป็นไปตามสญัญาจา้ง  ทั้งน้ีไม่เกินปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  (30  กนัยายน  2555) 
2.  คุณสมบัตทิัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลอืกสรร 
     2.1  คุณสมบัติทัว่ไป  ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี  
 

/(1)  มีสญัชาติไทย 
 



 

 

  
 (1)  มีสญัชาติไทย 
 (2)  มีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟ่ือน   
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิทางอาญาเวน้แต่
เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสงัคม 
 (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (8)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณรหรือนกัพรต  หรือนกับวช 
     หมายเหตุ  ผูผ้า่นการเลือกสรรในวนัท่ีทาํสญัญาจา้ง  จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ  
พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนและทอ้งถ่ิน 
     2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 2.2.1  ตําแหน่งครูผู้สอน 
 (1)  เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือวฒิุปริญญาตรีท่ี   ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.  รับรองและ
กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีสาขาวิชาเอกตรงตามอตัราวา่งท่ีประกาศรับสมคัร 
 (2)  ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนงัสือรับรองสิทธิการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูท่ีออกใหโ้ดยคุรุสภา 
 (3)  มีประสบการณ์ทาํงานหรือเคยเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทีป่ฏิบัติงานในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาพจิิตร  เขต 1  ทีจ้่างด้วยเงินทุกประเภท  ซ่ึงได้ปฏิบัติงานตามคาํส่ังจ้างหรือสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6  เดือนนับถึงวนัรับสมัครวนัสุดท้าย  (ยกเว้นกรณไีม่มีผู้มีประสบการณ์ทาํงานตามประกาศรับสมัครมาสมัคร  ให้
รับสมัครจากบุคคลทัว่ไปได้) 
3.  การรับสมัคร 
     3.1  วนั  เวลา  และสถานทีรั่บสมัคร 
 ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 
ตําบลสากเหลก็ อาํเภอสากเหลก็   จังหวดัพจิิตร ตั้งแต่วนัท่ี 16  ตุลาคม  2553 ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม  2553  
ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.00 น.  ( ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ) 
 

/3.2 หลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ 
 



 

 

 
     3.2  หลกัฐานทีต้่องยืน่พร้อมใบสมัคร 
 เอกสารทุกรายการใหมี้ฉบบัจริง  และฉบบัสาํเนา  จาํนวน  1  ชุด  (รับรองความถูกตอ้งดว้ยตนเอง)  ดงัน้ี 
 (1)  ประกาศนียบตัร  ปริญญาบตัร  หนงัสือรับรองคุณวฒิุ  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)   
ท่ีระบุสาขาวิชาเอก  หรือหนงัสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีขอ้ความระบุวา่  “ไดเ้รียนจบหลกัสูตรแลว้อยูร่ะหวา่ง
รอการอนุมติั” (ผูมี้สิทธิสมคัรจะตอ้งไดรั้บอนุมติัปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  ภายในวนัท่ีเปิดรับสมคัรวนั
สุดทา้ย) 
 (2)  ในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนงัสือรับรองสิทธิการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูท่ีออกใหโ้ดยคุรุสภา  (กรณีสมคัรในตาํแหน่งครูผู้สอน) 
 (3)  สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือผูส้มคัรสอบ 
 (4)  บตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัร  (ท่ีอยูไ่ม่หมดอาย)ุ 
 (5)  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแวน่ตาดาํ  ถ่ายคร้ังเดียวกนัไม่เกิน  6  เดือน ขนาด 1 X 1.5 
น้ิว  จาํนวน  3  รูป 
 (6)  ใบรับรองแพทย ์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ  ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน 
 (7)  หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น  หนงัสือสาํคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกลุ  ใบสาํคญัการสมรส  (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือ
สกลุ  ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) 
 (8)  หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาวา่มีประสบการณ์การทาํงานหรือเคยเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังานใน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร  เขต 1  และมีผลการปฏิบติังานดี  จาํนวน  1  ฉบบั  (ตามแบบท่ีแนบ) 
     3.3  การยืน่ใบสมัคร 
 (1)  ผูส้มคัรขอรับใบสมคัรและจะตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองตามแบบท่ีกาํหนด  พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการรับสมคัรใหค้รบถว้น  ตามวนั  เวลา  ท่ีกาํหนด  ณ  โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 
ตาํบลสากเหลก็ อาํเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิิตร   
 (2)  ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดในใบสมคัรสอบใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีกาํหนดทุกประการ 
 (3)  ผูส้มคัรสอบตอ้งลงลายมือช่ือผูส้มคัรในใบสมคัรต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
     3.4  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูส้มคัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการสมคัรสาํหรับตาํแหน่งท่ีสมคัร  จาํนวน  -  บาท  ทั้งน้ีเม่ือสมคัรและชาํระ
ค่าธรรมเนียมแลว้จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ  ทั้งส้ิน 
     3.5  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป
และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอก 
 
 
 



 

 

/รายละเอียดต่าง ๆ 
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น  ในกรณีท่ีมี
ความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  หรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุของตาํแหน่งท่ีสมคัร
สอบ  อนัมีผลทาํใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่การรับสมคัร และ 
การไดเ้ขา้รับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสาํหรับผูน้ั้น  และโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  จะไม่คืนค่าธรรมเนียม ใน
การสมคัรสอบแต่อยา่งใด 
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
     โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการประเมินสมรรถนะภายใน   วนัท่ี  
27  ตุลาคม   2553   ณ โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  ตาํบลสากเหลก็ อาํเภอสากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร   
5.  หลกัสูตรและวธีิการเลอืกสรร 
     หลกัสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ    ประเภทพนกังานราชการทัว่ไป     
ตาํแหน่งครูผูส้อน  ปรากฏรายละเอียดของหลกัสูตรแนบทา้ยประกาศน้ี 
6.  วนั  เวลา  และสถานทีป่ระเมินสมรรถนะ 
     โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็   จะทาํการประเมินสมรรถนะ  ในวนัท่ี  15 ตุลาคม  2553    
ณ  โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็   ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

วนั  เดือน  ปี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธีิการประเมิน 

วนัที ่27  ตุลาคม  2553 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
 
 
 
เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป 

ตําแหน่ง  ครูผู้สอน 
ภาค  ก. 
-  ความรอบรู้  ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาํแหน่ง  และความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
วิชาเอก 
ภาค  ข. 
-  ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
ภาค  ค. 
-  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
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สอบขอ้เขียน 
 
 
 
 

สอบขอ้เขียน 
 

สอบสมัภาษณ์ 
 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
     7.1  ผูผ้า่นการประเมินสมรรถนะ  และไดรั้บการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ  ต้องได้คะแนนรวมประเมิน
สมรรถนะทั้ง  3  ภาค  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 
     7.2  จะประกาศผลผูผ้า่นการเลือกสรรฯ  เฉพาะผูผ้า่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เรียงตามละดบัคะแนนรวมประเมิน
สมรรถนะทั้ง  3  ภาค  จากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาํดบั  หากคะแนนรวมเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาผูท่ี้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค  ก. (ขอ้เขียน)  มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีดีกวา่หากได ้
 



 

 

/คะแนนภาค ข. 
คะแนนภาค  ข.  เท่ากนัอีก  ใหผู้ส้มคัรก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัท่ีดีกวา่ 
8.  การประกาศช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
     โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร  ภายในวนัท่ี 28  ตุลาคม  2553 
ณ  โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิจิตร  เขต 1  ทางเวบ็ไซตข์อง
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร   เขต 1    โดยเรียงตามลาํดบัคะแนนท่ีไดจ้ากมากไปหานอ้ยโดย
แยก   ตามตาํแหน่งและกลุ่มวิชาท่ีสมคัร และบญัชีรายช่ือดงักล่าวใหเ้ป็นอนัยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กาํหนด 1  ปี นบัแต่วนัประกาศผล 
     หากมีการประกาศรับสมคัรคร้ังใหม่ในตาํแหน่งหรือสาขาเฉพาะวฒิุทาง  หรือ  กลุ่มวิชาเอก  ท่ีซํ้ ากนักบัคร้ังน้ี  
ใหก้ารประกาศข้ึนบญัชีไวใ้นตาํแหน่งเฉพาะวฒิุ  หรือสาขาวิชาเอกท่ีซํ้ากนัเป็นอนัยกเลิก 
9.  การยกเลกิบัญชีผู้ผ่านการเลอืกสรร 
     9.1  ไดรั้บการจดัจา้งไปแลว้ 
     9.2  ขอสละสิทธ์ิไม่เขา้รับการจดัจา้งในตาํแหน่งท่ีผา่นการเลือกสรร 
     9.3  ไม่มารายงานตวัเพื่อรับการจา้งภายในวนั  เวลา  ท่ีกาํหนด 
     9.4  ไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามวนั  เวลา  ท่ีกาํหนด 
10.  การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 
     10.1  ผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามท่ีโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  กาํหนด หรือ 
 เม่ืออตัราพนกังานราชการวา่งลงก่อน  
     10.2  การเรียกตวัผูผ้า่นการเลือกสรรเพื่อทาํสญัญาจา้งคร้ังแรก  จะยดึถือประกาศผูผ้า่นการเลือกสรรเป็นหนงัสือ
เรียกตวัผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัจา้งคร้ังแรกใหม้ารายงานตวั  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูผ้า่นการเลือกสรรท่ีตอ้งรับทราบ
ประกาศผลการเลือกสรร 
 สาํหรับการเรียกตวัผูผ้า่นการเลือกสรรในคร้ังต่อไป  โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  จะเป็นหนงัสือเรียกตวั ผู ้
ผา่นการเลือกสรรตามลาํดบัท่ีท่ีจะไดรั้บการจดัจา้งเป็นรายบุคคล  ดว้ยวธีิจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ผูส้มคัรระบุ
ไวใ้นใบสมคัร  โดยใหเ้วลาผูผ้า่นการเลือกสรรมารายงานตวัไม่นอ้ยกวา่  10  วนั  นบัแต่วนัท่ีประทบัตราของ
ไปรษณียต์น้ทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกใหม้ารายงานตวั 
   
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  4   เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2553 
 

                                                                                 
                            (นายวิสูตร  ชาวไทย) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  



 

 

หลกัสูตรและวธีิการเลอืกสรรบุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
สังกดัโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ 

(แนบทา้ยประกาศโรงเรียนอนุบาลสากเหลก็  ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม  2553) 
.................................................... 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  (ตําแหน่งครูสอน)  ประเมินสมรรถนะ  ดังนี ้
ภาค  ก  ความรอบรู้  และความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตาํแหน่ง  (คะแนนเตม็  50  คะแนน) 
 ใหท้ดสอบความรอบรู้  และความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  และความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
วิชาเอกดว้ยวิธีสอบขอ้เขียน  ดงัน้ี 
 1.  ความรอบรู้  ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1  สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
1.2  นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
1.3  วฒันธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.4  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
 1.4.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 1.4.2  พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็  พ.ศ.2546 
 1.4.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยกาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยดุราชการของ

สถานศึกษา พ.ศ.2547 
 1.4.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยปีการศึกษา  การเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศ.2539 
 1.4.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.2548 
 1.4.6  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการชกัธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 1.4.7  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 
 1.4.8  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 

 2.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง   ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวิชาการศึกษา  ดงัน้ี 
2.1  หลกัสูตรการศึกษา 
2.2  หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
2.3  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.5  ส่ือและนวตักรรมการศึกษา 
2.6  การวดัและการประเมินผลการศึกษา 
 
 
 
 



 

 

 3.  ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัวชิาเอก  ใหท้ดสอบโดยวิธีการสอบขอ้เขียนในเน้ือหาวิชาเอก 
ภาค  ข.  ประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (คะแนนเตม็  25  คะแนน)  ตามแบบท่ีกาํหนด 
ภาค  ค.  การประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเตม็  25  คะแนน)  โดยวิธีการสมัภาษณ์  สงัเกตดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา  ประวติัการทาํงาน 
 2. บุคลิกภาพ 
 3.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 4.  เจตคติต่อวชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบคาํร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
เขียนท่ี........................................................ 

วนัท่ี.............เดือน............................................พ.ศ............ 
เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................................ 
1.   ดว้ยขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 

เป็นผูจ้บการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบตัร.....................................วิชาเอก/สาขา.......................................... 
โดยไดรั้บอนุมติัจากสถานศึกษาช่ือ................................................................................................................. 
เม่ือวนัท่ี....................เดือน..................................................พ.ศ..................... (ภายในวนัปิดรับสมคัร) 

2.   มีประสบการณ์  หรือเคยเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ตาํแหน่ง............................. โรงเรียน/หน่วยงาน........................ 
ตาํบล....................................อาํเภอ.................................จงัหวดั..............................ตั้งแต่วนัท่ี........................ 
ถึงวนัท่ี.....................................รวมระยะเวลา.........ปี.............เดือน...........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
งบประมาณจากหน่วยงาน/องคก์ร.................................................................................................................... 
(ใหแ้สดงรายละเอียดตามแบบรายงานประวติัการปฏิบติังานและหนงัสือรับรองตามแบบท่ีกาํหนด พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐาน  ส่งพร้อมใบสมคัร) 

3.   มีความประสงคท่ี์จะสมคัรเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ  โรงเรียน............................................... 
ตาํแหน่ง..............................................ซ่ึงรับสมคัรจากผูท่ี้ไดรั้บวฒิุ................................................................. 
กลุ่มวิชา..........................................................ระหวา่งวนัท่ี............เดือน.........................................พ.ศ.......... 
ถึงวนัท่ี.............เดือน..............................................พ.ศ............... 

4.   ท่ีตั้งสถานท่ีปฏิบติังาน    ในพื้นท่ีพเิศษ     ในเขตเทศบาล      นอกเขตเทศบาล (แนบเอกสารหลกัฐาน) 
5.   หลกัฐานท่ีแนบใบสมคัร 
  5.1  สาํเนาปริญญาบตัร/ประกาศนียบตัร    5.2  สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
  5.3  สาํเนาใบรับรองคุณวฒิุ     5.4  สาํเนาทะเบียนบา้น 
  5.5  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    5.6  ใบรับรองแพทย ์
  5.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    5.8  หนงัสือรับรองสิทธิท่ีออกโดยคุรุสภา 
  5.9  แบบรายงานประวติัการปฏิบติังาน 
  5.10 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)................................................................................................................................ 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัร  และขอ้ความท่ีขา้พเจา้แจง้ไวใ้นใบสมคัร

น้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  หากขอ้ความไม่เป็นความจริง  ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งส้ินในการ
เลือกสรรและจดัจา้ง 
      ลงลายมือช่ือ..................................................................ผูส้มคัร 
             (................................................................) 
       วนัท่ี............เดือน....................................พ.ศ......... 
 



 

 

คาํรับรองของผู้บังคบับัญชาของผู้สมัคร 

  ขอรับรองวา่......................................................เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ความรู้  ความสามารถ
เหมาะสมและมีคุณสมบติัครบถว้น  สมควรใหส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรเพื่อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการได ้
 
     (ลงช่ือ)..................................................................ผูบ้งัคบับญัชา (ผูรั้บรอง) 
                (................................................................) 
     ตาํแหน่ง................................................................. 
 

เฉพาะเจา้หนา้ท่ี 
ไดต้รวจสอบรูปถ่ายตวัผูส้มคัร  
หลกัฐานการศึกษาและบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรแลว้
เห็นวา่เป็นบุคคลคนเดียวกนั 
 

..................................... 
ผูรั้บสมคัร 

ไดรั้บค่าธรรมเนียมสมคัรแลว้ 
จาํนวน  -  บาท 

ใบเสร็จเลขท่ี................................ 
 
 

..................................... 
ผูรั้บเงิน 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัทัว่ไปและ
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของ
ผูส้มคัรแลว้ปรากฏวา่ 
  มีคุณสมบติัครบ 
  ขาดคุณสมบติัดา้น.................. 

..................................... 
ผูต้รวจสอบคุณสมบติั 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบสมคัรเลขท่ี............................. 
 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทัว่ไป 
----------------------------- 

๑.  ขอ้มูลส่วนตวั 
ช่ือและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ 

สมคัรตาํแหน่ง 
................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้.................................................................... 
............................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์.......................E-mail  Address 

วนั/เดือน/ปีเกิด 
..................................... 

อาย ุ
..................................... 

สถานท่ีเกิด 
..................................... 

เช้ือชาติ 
..................................... 

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ออกใหท่ี้อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................. 
วนัเดือนปีท่ีออกบตัร.............................หมดอาย.ุ................ 

สถานภาพสมรส 
..................................... 

สญัชาติ 
..................................... 

การรับราชการทหาร 
..................................... 

ศาสนา 
..................................... 

อาชีพปัจจุบนั......................................................................................................................................................... 
เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน................................................................................................................................ 
๒.  ขอ้มูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    

  
    

  
    

  
หลกัสูตรเพิ่มเติม      การฝึกอบรม 
  

 
๓.  ขอ้มูลการทาํงานและประสบการณ์ทาํงาน (โปรดใหร้ายละเอียดของงานท่ีทาํในช่วง ๓ ปีหลงั) 

ปี พ.ศ. 
ช่ือและท่ีอยูข่องหน่วยงาน 

ตาํแหน่งงานและ 
หนา้ท่ีโดยยอ่ 

เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
จาก ถึง 

  
 
 
 

   

 
 
รูปถ่าย 



 

 

โปรดระบุความสาํเร็จของงานท่ีทาํผา่นมาในช่วง  ๓  ปีหลงั  (ถา้มี) 
 
 
 
โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  และอธิบายวา่ประสบการณ์นั้นๆ  เป็นประโยชนต่์องานท่ี
สมคัรในคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง 
 
 
 
๔.  ขอ้มูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถา้มี) 
 
 
 
๕.  บุคคลอา้งอิง (ขอใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีคุน้เคยกบัการทาํงานของท่าน เช่น ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  โปรดอยา่
ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพื่อน) 

ช่ือและนามสกลุ ตาํแหน่งปัจจุบนั ท่ีทาํงานปันจุบนัและโทรศพัท ์ ระบุความสมัพนัธ์กบัท่าน 
 
 
 
 

   

 
๖.  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้  ๘  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากขอ้ความตอนใดเป็นความ
เทจ็หรือไม่ตรงกบัความจริง  ใหถื้อเป็นหลกัฐานเพื่อเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที 
 
 
      ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัร 
                (................................................................) 
      ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ......... 
 
 
 
 



 

 

แบบรายงานประวตัิการปฏิบัติงาน  ตามข้อ  2  ของใบสมัคร 
สาํหรับเลือกสรรบุคคลเพ่ือจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ 

โรงเรียน...............................................ตาํบล..............................อาํเภอ............................จงัหวดั........................... 
สมคัรตาํแหน่ง   ครูพี่เล้ียง     ครูผูส้อน 

ช่ือ – ช่ือสกลุ...................................................................วฒิุ.......................วิชาเอก................................................ 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา............................................เขต........... 
 

ท่ี ตาํแหน่ง/โรงเรียน/อาํเภอ/จงัหวดั 
ระยะเวลาปฏิบติังาน งบประมาณ เอกสารอา้งอิง 

ตั้งแต่วนัท่ี-ถึงวนัท่ี ปี/เดือน/วนั   
1 ตาํแหน่ง.......................................................... 

โรงเรียน.......................................................... 
อาํเภอ.........................จงัหวดั.......................... 

    

2 ตาํแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน.......................................................... 
อาํเภอ.........................จงัหวดั.......................... 

    

3 ตาํแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน.......................................................... 
อาํเภอ.........................จงัหวดั.......................... 

    

 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)..................................................................ผูส้มคัร 
                 (................................................................) 
                วนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ......... 
 
หมายเหตุ ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงทุกรายการ  ไดแ้ก่  สาํเนาคาํสัง่จา้ง, สาํเนาสญัญาจา้ง  ฯลฯ   

และอาจแนบสาํเนาหนงัสือแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีใชจ้า้ง  (กรณีคาํสัง่จา้งหรือสญัญาจา้ง 
ระบุไม่ชดัเจนวา่จา้งจากงบประมาณประเภทใด  หรือท่ีมาของวงเงินท่ีใชจ้า้ง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ท่ี  .............../....................    โรงเรียน/หน่วยงาน......................................... 
       ........................................................................ 
 
  หนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อรับรองวา่  นาย/นาง/นางสาว............................................................... 
วฒิุการศึกษา...................................  วิชาเอก................................................มีประสบการณ์ทาํงาน  หรือเคยเป็น
ลูกจา้งชัว่คราว  ปฏิบติังานในตาํแหน่ง................................โรงเรียน...................................อาํเภอ....................... 
จงัหวดั.............................  โดยรับค่าจา้งเดือนละ.......................บาท  งบประมาณจาก 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ) 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (โรงเรียน/หอ้งเรียนสาขา/พระราชดาํริ) 
 สมาคมผูป้กครอง  โรงเรียน..................................อาํเภอ........................จงัหวดั................. 
 สาํนกัพระราชวงั 
 หน่วยงาน/องคก์ร................................................................................................................. 

ตั้งแต่วนัท่ี.........เดือน...................................พ.ศ...........ถึงวนัท่ีวนัท่ี.........เดือน...................................พ.ศ........... 
รวม.................ปี...............เดือน..................วนั 
 
   ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี.........เดือน...................................พ.ศ........... 
 
 
 
                (................................................................) 
     ตาํแหน่ง................................................................. 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใชป้ระกอบการสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 
 
 
 
 



 

 

 
 


