
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเสาไห
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

__________________________

ดวยโรงเรียนอนุบาลเสาไห  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญ าจ า ง ของพนั ก งานราชการ  พ .ศ . 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ หา ร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจาง

กลุมงานบริหารท่ัวไป

ช่ือตําแหนง  ครูผูสอน

วิชาเอก  ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

(2) การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ
(6) ทํานุบํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน
(7) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย



อัตราวาง 1 อัตรา

คาตอบแทน เดือนละ 15,960.-บาท

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง  คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจาง 16 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติท่ัวไป

(1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป ไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง
(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืน ของรัฐ

ท้ังนีผู้ท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา  ปริญญาโท

ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษาหรือเปนผูท่ีมีประสบการณการสอนปฐมวัยมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป

(2) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิใบประกอบวิชาชีพครู



3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี
โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขท่ี 2 หมูท่ี 6 ตําบลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โทรศัพท
0 3639 1196, 08 6902 5512 ตัง้แตวันท่ี 3 – 9 กันยายน 2556 (ไมเวนวันหยุดราชการ)

3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัครฺ
(1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับ

ถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ

รับรองของสถานศึกษาท่ีมีขอความระบุ “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ” จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัคร
วันสุดทาย

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ –

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 2 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผานงาน(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
(6)  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ีสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ประกอบวิชาชีพครู  ท้ังนี้ในการ

สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวยจํานวน
อยางละ 2 ฉบับ

ท้ังนี้ ในการสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไว
(พอมเอกสารตนฉบับ)

3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน

โรงเรียนอนุบาลเสาไห  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในวันท่ี 13 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห  และทําการประเมิน
ในวันท่ี 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขท่ี 2 หมูท่ี 6 ตําบลเสาไห
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี



5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 16

กันยายน 2556 ดังนี้
สอบขอเขียน คะแนน 50 คะแนน

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547
5. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

5.2 สอบสัมภาษณ ความรูความสามารถทางการศึกษาและคุณลักษณะสวนบุคคล ท่ีมีความ
เหมาะสมกับอาชีพ  คะแนน 30 คะแนน

5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) คะแนน 20 คะแนน

6. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ขอ 5.1 ,5.2 และ 5.3 รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 โดย

เรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีคะแนนสอบเทากันใหดูคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงาน ถาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน เทากันใหดูคะแนนสัมภาษณ  ถาคะแนนท้ังสอง
เทากันใหพิจารณาตามลําดับท่ีสมัครสอบโดยจัดเรียงลําดับท่ีจากคะแนนสอบดังนี้

ผูผานการสรรหาและเลือกสรรท่ีไดคะแนนภาคความรูมากกวา  เปนผูท่ีอยูในท่ีสูงกวาหาก
คะแนนภาคความรูเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  หาก
คะแนนภาคความสามารถเทากัน  ใหผูไดคะแนนคุณลักษณะสวนบุคคลมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูง
กวา หากคะแนนคุณลักษณะสวนบุคคลเทากัน ใหพิจารณาลําดับท่ีกอนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลเสาไห  จะประกาศรายชื่อผูผาน  การสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนน

สอบภายในวันท่ี 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห โดยข้ึนบัญชีผูผานการสรรหา
และเลือกสรร เปนเวลา 1 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี



8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการในวันท่ี 16 กันยายน

2556 เวลา 08.00 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขท่ี 2 หมูท่ี 6 ตําบลเสาไห อําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี โทรศัพท 0 3639 1196, 08 6902 5512

ประกาศ  ณ วันท่ี 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายสรพจน  เกตุกอผล)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห



กําหนดการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ตําแหนงครูผูสอน  โรงเรียนอนุบาลเสาไห สพป.สบ.1

________________________

29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัคร
3 - 9 กันยายน 2556 รับสมัคร (ไมเวนวันหยุดราชการ)
10 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
12 กันยายน 2556 สอบคัดเลือก

09.00 – 11.00 น. สอบขอเขียน
13.00 – 15.00 น. สัมภาษณ

13 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือก
16 กันยายน 2556 รายงานตัวและจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก


