
 
 
 
 
 
 
                     ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงครูพี่เลี้ยง 
                                                 ------------------------- 

            ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ประสงครับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ   กลุมงานบริการ  ตําแหนงครูพี่เลี้ยง   โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

                  อาศัยอํานาจตามความในขอ  5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552    เร่ือง   หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ    พ.ศ.  2552  และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ 
กลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.  2554 
และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559  สั่ง  ณ วันที่ 28 กันยายน  
พ.ศ.  2559   เรื่อง   มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ช่ือกลุมงาน   ช่ือตําแหนง   จํานวนอัตราวาง 
      บริการ      ครูพี่เลี้ยง                             1  อัตรา 
1.2  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

 1.3  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
       ตําแหนงในกลุมงานบริการ  คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 10,430 บาท  
และใหไดสิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง   สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560    
 1.4  ระยะเวลาการจาง ภายในปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2567 
แตในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการ  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554  และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา- 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว    อน่ึง   หากมีปริมาณงานในสถานศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
อัตรากําลัง   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะพิจารณาเกลี่ยใหไป 
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาอื่นตามปริมาณงานของแตละสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง 
 1.5   สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โรงเรียนเมืองไผ   อําเภออรัญประเทศ   
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2.  คุณสมบตัิทั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงของสมัคร 
        2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 8  ตามระเบียบสํานักนายก-
รัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี  ดังน้ี  

      2.1.1 มีสัญชาติไทย 
      2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป  (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) 
      2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    2.1.4 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
      2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง 
      2.1.6 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ   
 2.1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผู 
พนโทษมาแลวเกิน 5 ป 
                   การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหน่ึงเขาเปนพนักงานราชการ 
กําหนดใหบุคคลผูน้ันยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่ 
นารังเกียจของสังคมตามแบบที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
  2.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  
                  ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานราชการผูใดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปน 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกตองมีผลกอนวัน 
จางเปนพนักงานราชการ 

หมายเหต ุ  ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 
ของสวนราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา 
ไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2549) มายื่นดวย 

         พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ-
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2501  และตามความในขอ 5   
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม  2538 และในกรณีสมัครสอบไวแลว  และไดบวช 
เปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกันหากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 ตําแหนงครูพี่เลี้ยง   
              เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  
ไดไมตํ่ากวาน้ีขึ้นไป   และตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันเปดรับสมัครวันสุดทาย   

3. การรบัสมัคร  
 3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

ดวยตนเอง ที่กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
ตั้งแตวันที่ 3-9 ธันวาคม  2564   (ไมเวนวันหยุดวันราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา  08.30 น. - 12.00 น.   
และภาคบายตั้งแตเวลา  13.00 น. -16.30 น.    

 3.2  หลักฐานทีต่องยืน่พรอมใบสมัคร 
 3.2.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1×1.5 น้ิว  โดยถายไว 

ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)   จํานวน 3 รูป  (ใชติดใบสมัคร 1 รูป  
และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 2 รูป) 

   3.2.2  ประกาศนียบัตร และ/หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษา  พรอมสําเนา  โดยตอง 
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  
จํานวนอยางละ 1  ฉบับ 

 3.2.3  บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา  จํานวน   1  ฉบับ 
 3.2.4  สําเนาทะเบียนบาน                จํานวน   1  ฉบับ  

          3.2.5  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
(ในกรณีที่ช่ือและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   หลักฐานสําคัญทางทหาร    
จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 

 ทั้งน้ี ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย
และใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ 3.2.2-3.2.6 
ในการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองแตงกายตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเสื้อเช้ิตมีปก  
กางเกงขายาวผา สสีุภาพ  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน   สตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สุภาพ (หามสวมกางเกง)  สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
 

3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 100 บาท  

เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
แตทั้งน้ีตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 
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3.4 วิธีการสมัคร 
 ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอน วิธีการ ดังน้ี 
 3.4.1 ยื่นขอรับใบสมัครที่กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-

สระแกว เขต 2  
 3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย ใบสมัครใหครบถวนทุกชอง

รายการและลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
 3.4.3 ติดรูปถาย จํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถาย จํานวน 2 รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง 

แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2  โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น  
 3.4.5 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน

คาธรรมเนียมสอบ และใหผูสมัครลงชื่อในบัญชีคุมรายชื่อผูสมัครไวเปนหลักฐานพรอมกับรับบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับ 
การประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.5 เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
  3.5.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา
เอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ น้ี ครบถวน
ทุกรายและไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4 
ในประกาศฯ น้ีครบถวนทุกข้ันตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสาร
การสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัคร 
ไมมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนง 
ที่สมัครน้ัน 

 3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2  ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช
สมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการ
ไดรับเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปน
พนักงานราชการครั้งน้ี ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตอยางใด 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานที่ 
    ในการประเมินสมรรถนะ 
        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 
เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และ สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 
13 ธันวาคม  2564  ณ กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว  
เขต 2  และทาง website  :  www.skarea2.go.th  
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 5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประเมินสมรรถนะผูสมัคร 
ดวยวิธีการสอบ ดังน้ี 
 

วิชาสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันที่ 19 ธันวาคม  2564    
การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1  
เวลา 09.00 น – 10.00 น.  
สวนที่ 1  วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย 
 
การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
สวนที่ 2   ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
             (สัมภาษณ) 
รายละเอียดหลักสูตรตามบัญชีแนบทายประกาศ 

 
            
 
            50 
 

 
 
 

50 

 
 
 
สอบขอเขียน 
 
 

 
 
สัมภาษณ 
 

 5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ประกอบดวย 
               สวนที่ 1  (วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย)                คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ประกอบดวย 
               สวนที่ 2  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)           คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
               โดยจะประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 และครั้งท่ี 2 ตามลําดับ ใหแลวเสร็จในวันที่  
19 ธันวาคม  2564    

     6. เกณฑการตัดสนิ 
 6.1   การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก 
        6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 1  
        6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 2 
         6.2  ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะ ตองไดคะแนนประเมินในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 60  
และการตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 
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7. การประกาศบญัชีรายชื่อ และการขึ้นบญัชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   7.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายช่ือผูผาน 
การเลือกสรรภายใน วันที่ 21 ธันวาคม  2564   ณ   กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ี-
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ทาง website :  www.skarea2.go.th 
 7.2  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  7.2.1 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรจะเรียงลําดับท่ีจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด 
เปนลําดับที่หน่ึง ไปหาผูที่ไดคะแนนรวมลงมาตามลําดับ โดยผูไดคะแนนสูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่
ดีกวา 
  7.2.2  กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณา ดังน้ี 
   (1) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  สวนที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
   (2) ถาคะแนนเทากันอีก  ใหใชวิธีสุมแบบธรรมดา (จับสลาก)  
   7.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการ
เลือกสรรดังกลาวน้ันไวเปนเวลา 1 ป 
          ทั้งน้ี   ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ใหรายชื่อท่ีไดขึ้นบัญชีไวน้ีเปนอันยกเลิก 
การขึ้นบัญชีของผูน้ันดวย ไดแก 
  (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
  (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
  (3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
  (4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูน้ันมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข  
และ/หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ 3.5 
ของประกาศฯ น้ี 

8. การจัดจางและการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร  
       ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทาํสัญญาจาง ตามที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา-
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กําหนด ดังนี้ 
 8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะจางพนักงานราชการ 
คร้ังแรกตามลําดับที่สอบไดของผูสอบผานการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวน้ี 
         8.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสญัญาจางและใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่
ประกาศกําหนด  จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผาน 
การสอบคัดเลือก 
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        บัญชีรายละเอยีดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป 
            ตําแหนงครูพี่เลี้ยง   สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
(ทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวนัที่  26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564) 

--------------------- 

1. ขอมูลเก่ียวกับตําแหนง   
    ชือ่ตําแหนง             ครูพี่เลี้ยง   
    กลุมงาน               บริการ 

2. หนาท่ีขอบขายและความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
       1. ดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับโดยประสานกับโรงเรียนและครูผูสอน 
           ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเรียน ดูแลทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
       2. กํากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัย  
       3. การเตรียมความพรอม  และการจัดทําแผนการจัดประสบการณ  

   4. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามพัฒนาการเด็ก 
       5. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
       6. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
       7. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
       8. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน 
          การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง 
          ตาง ๆ ที่เก่ียวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
     10. สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     11. ปฏิบัติดานอื่นๆ ตามที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  

                                   ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ   ตําแหนงครูพี่เลี้ยง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564) 
                                                             -------------------- 

                  หลกัสูตรการประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ 1 
                  สวนที่ 1   ความรูความสามารถทั่วไป /ภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)  ใหทดสอบ
ความรู ความสามารถ ดังน้ี โดยการสอบขอเขียน  

1. ความสามารถทางดานการคํานวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน 

การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ 
2. ความสามารถดานเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ 
การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สญัลักษณ สถานการณ 

3. ความเขาใจภาษา  
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่ 

กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทัง้นี้ รวมถึง 
การสรุปความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค   

 4. การใชภาษา 
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง 

ตามหลักภาษาและการเรียงความ   
                  หลกัสูตรการประเมนิสมรรถนะคร้ังที่ 2  

                  สวนที่ 2  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนน 50 คะแนน 
ประกอบดวย 
                           - คุณลักษณะของบุคคลอันพงึประสงคสําหรับตําแหนงครูพี่เลี้ยง (10 คะแนน) 
                           - บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
                           - ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)  
                           - ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน) 
                                                    ------------------ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงครูพี่เลี้ยง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  2564)  
 
 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 26 พ.ย. 2564 - 2 ธ.ค. 2564    
2. รับสมัคร 3-9 ธ.ค. 2564   

3. 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ 
การเลือกสรร 

13  ธ.ค. 2564     

4. 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบขอเขียน) 

19 ธ.ค.  2564    

5. 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ) 

19 ธ.ค.  2564    

6. ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 21 ธ.ค.  2564    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




