
 
 
 
 
 
 
                     ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงครพูี่เลี้ยง 
                                                 ----------------------- 

            ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ประสงครับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  กลุมงานบริการ  ตําแหนงครพูี่เลี้ยง  โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

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

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ชื่อกลุมงาน   ชื่อตําแหนง   จํานวนอัตราวาง 
      บรกิาร      ครพูี่เล้ียง                             2  อัตรา 
1.2  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 1.3  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
       ตําแหนงในกลุมงานบรกิาร คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 10,430 บาท  
และใหไดสิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง   สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560    
 1.4  ระยะเวลาการจาง ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ถึงวันท่ี 30 กนัยายน  2567 
แตในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา- 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว    อนึ่ง   หากมีปริมาณงานในสถานศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
อัตรากําลงั   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะพิจารณาเกลี่ยใหไป 
ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาอื่นตามปริมาณงานของแตละสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง 
 1.5   สถานที่ปฏิบัติงาน  :  1. โรงเรียนบานกุดหิน          อําเภออรัญประเทศ   
                                           2. โรงเรียนทับทิมสยาม 03    อําเภอตาพระยา  
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2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสมัคร 
        2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 8  ตามระเบียบสํานักนายก-
รัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้  ดังนี้  

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

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

ในพรรคการเมือง 
      2.1.6 เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ   
 2.1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
หรือเปนผูพนโทษมาแลวเกิน 5 ป 
                   การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการ 
กําหนดใหบุคคลผูนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
จนเปนที่นารังเกียจของสังคมตามแบบที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
  2.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ  
                  ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานราชการผูใดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี 
ในพรรคการเมืองผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออก
ตองมีผลกอนวันจางเปนพนักงานราชการ 

หมายเหต ุ  ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 
ของสวนราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา 
ไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2549) มาย่ืนดวย 

         พระภิกษุ หรอืสามเณร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ-
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ 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  
 ตําแหนงครูพี่เล้ียง   
              เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทยีบเทา  
ไดไมต่ํากวานีข้ึ้นไปและตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันเปดรับสมัครวันสุดทาย   

3. การรับสมัคร  
 3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัครใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

ดวยตนเองทีก่ลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
ตั้งแตวันที่ 8-14  ธันวาคม  2565 (ไมเวนวันหยุดวันราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา  08.30 น. - 12.00 น.   
และภาคบายตั้งแตเวลา  13.00 น. -16.30 น.    

 3.2  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 3.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1×1.5 นิ้ว 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 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   หลักฐานสําคัญทางทหาร    
จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในวันสมัครใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวย
และใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ 3.2.2-3.2.6 
ในการย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองแตงกายตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเส้ือเชิ้ตมีปก  
กางเกงขายาวผา สีสุภาพ  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน   สตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สุภาพ (หามสวมกางเกง)  สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
 

3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 100 บาท  

เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
แตทัง้นี้ตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 
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3.4 วิธกีารสมัคร 
 ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอน วิธีการ ดังนี ้
 3.4.1 ยื่นรับใบสมัครทีก่ลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-

สระแกว เขต 2  
 3.4.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนทุกชองรายการและลงชื่อผูสมัครพรอมท้ัง 

วันท่ีสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 3.4.3 ติดรูปถาย จํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และตดิรูปถาย จํานวน 2 รูป ลงในบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมท้ัง 

แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2  โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น  
 3.4.5 เมื่อเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน

คาธรรมเนียมสอบ และใหผูสมัครลงชื่อในบัญชีคุมรายชื่อผูสมัครไวเปนหลักฐานพรอมกับรับบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาท่ีรับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับ 
การประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.5 เงื่อนไขในการรับสมคัร 
  3.5.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา
เอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถวน
ทุกรายและไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4 
ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสาร
การสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัคร 
ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนง 
ที่สมัครนั้น 

 3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2  ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช
สมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการ
ไดรับเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปน
พนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตอยางใด 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานที่ 
    ในการประเมินสมรรถนะ 
        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ 
เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และ สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 
16 ธันวาคม  2565  ณ กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว  
เขต 2  และทาง website  :  www.skarea2.go.th  
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 5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประเมินสมรรถนะผูสมัคร 
ดวยวิธีการสอบ ดังนี้ 
 

วิชาสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันท่ี 8 มกราคม  2566    
การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1  
เวลา 09.00 น – 10.00 น.  
สวนท่ี 1  วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย 
 
การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
สวนท่ี 2   ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
             (สัมภาษณ) 
รายละเอียดหลักสูตรตามบัญชีแนบทายประกาศ 

 
            
 
            50 
 

 
 
 

50 

 
 
 
สอบขอเขียน 
 
 

 
 
สัมภาษณ 
 

 5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1   ประกอบดวย 
               สวนที่ 1  (วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย)                คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   ประกอบดวย 
               สวนที่ 2  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)           คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
               โดยจะประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ตามลําดับ ใหแลวเสร็จในวันที่  
8 มกราคม  2566    

     6. เกณฑการตัดสิน 
 6.1   การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก 
        6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนท่ี 1  
        6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  ประกอบดวย สมรรถนะ สวนท่ี 2 
         6.2  ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะ ตองไดคะแนนประเมินในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 60  
และการตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 
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7. การประกาศบัญชีรายชือ่ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรภายในวันท่ี 10 มกราคม  2566  ณ  กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ี-
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ทาง website :  www.skarea2.go.th 
 7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  7.2.1 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรจะเรียงลําดับที่จากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด 
เปนลําดับที่หนึ่ง ไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมลงมาตามลําดับโดยผูไดคะแนนสูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
  7.2.2 กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณา ดังนี ้
          (1) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สวนที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
          (2) ถาคะแนนเทากันอีก  ใหใชวิธสีุมแบบธรรมดา (จับสลาก)  
   7.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 1 ป 
         ทั้งนี้  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก 
การขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก 
  (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
  (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
  (3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน เวลาท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
  (4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข  
และ/หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ 3.5 
ของประกาศฯ นี ้

8. การจัดจางและการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร  
          ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจาง ตามท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี- 
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กําหนด  ดังนี ้
 8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะจางพนักงานราชการ 
ครั้งแรกตามลําดับที่สอบไดของบัญชีผูสอบผานการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศ 
รับสมัครไวนี้ 
         8.2 การทําสัญญาจางครั้งแรกจะถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับ มาทําสัญญาจางและใหมารายงานตัว ตามวันเวลา 
ที่ประกาศกําหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน 
การคัดเลือก 
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        บัญชีรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป 
            ตําแหนงครพูี่เลี้ยง   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
(ทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2565) 

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

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง   
    ชื่อตําแหนง             ครูพี่เล้ียง   
    กลุมงาน               บริการ 

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

   4. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามพัฒนาการเด็ก 
       5. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
       6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
       7. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
       8. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน 
          การสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
       9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง 
          ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     10. สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     11. ปฏิบัติดานอื่นๆ ตามท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

หลักสูตรการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ   ตําแหนงครพูี่เล้ียง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

(แนบทายประกาศสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2565) 
                                                             -------------------- 

                  หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
                  สวนท่ี 1   ความรูความสามารถทั่วไป /ภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)  ใหทดสอบความรู 
ความสามารถ ดังนี้ โดยการสอบขอเขียน  

1. ความสามารถทางดานการคํานวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน 

การวเิคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชงิปรมิาณ และขอมูลตาง ๆ 
2. ความสามารถดานเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสมัพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรอืรูปภาพ 
การคดิวเิคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตสุมผลจากขอความ สญัลักษณ สถานการณ 

3. ความเขาใจภาษา  
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทาํความเขาใจกับบทความ หรือขอความที ่

กําหนดใหแลวตอบคําถามทีต่ามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทั้งนี้ รวมถึง 
การสรปุความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค   

 4. การใชภาษา 
ทดสอบความรูเกี่ยวกบัการเลือกใชคํา หรือกลุมคาํ การเขียนประโยคใหถกูตอง 

ตามหลักภาษาและการเรียงความ   

                  หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  

                  สวนที่ 2  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ)  คะแนน 50 คะแนน 
ประกอบดวย 
                           - คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรบัตําแหนงครูพี่เลี้ยง (10 คะแนน) 
                           - บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
                           - ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)  
                           - ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน) 
                                                    ------------------ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหนงครูพี่เลี้ยง 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565)  
 
 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 1 ธ.ค. 2565 – 7 ธ.ค. 2565    
2. รับสมัคร 8-14 ธ.ค. 2565   

3. 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ 
การเลือกสรร 

16  ธ.ค. 2565     

4. 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบขอเขยีน) 

8 ม.ค. 2566    

5. 
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ) 

8 ม.ค. 2566    

6. ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 10 ม.ค. 2566    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




