
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
---------------------------------- 

 
    ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด   
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งครูผู้สอน 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดนจัดการอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(4) ปฏิบัติงานวิชาการสถานศึกษา 

(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/อัตราว่าง....... 



อัตราว่าง  1  อัตรา  ( วิชาเอกสังคมศึกษา ) 

ค่าตอบแทน  18,000 บาท (ปรับเปลี่ยนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ) 

สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ  แต่ในครั้งนี้เนื่องจาก    

                เป็นกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 – 2559 จะท าสัญญาเท่ากับวัน 

                        เวลาที่เหลือ  ( ม.ค. – 30 ก.ย.59 ) 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี บริบูรณ ์ 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน        

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                     (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ  ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาทางวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คร ู

/3. การรับสมัคร…. 

 

 



 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ตั้งแตว่ันที ่ 11 – 15  มกราคม  2559   ในวันและเวลาราชการ  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1.5x2  นิ้ว  โดยถ่าย        
ไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 

(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการเรียนซึ่งระบุสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร)พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพระหว่างด าเนินการออก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้โดยคุรุสภาเท่านั้น 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ใน

หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย

โรค พ.ศ.2549 
(8) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
3.3 เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหรือการเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตไม่ได้ 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา  สถานที่ใน          
การประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  19 มกราคม 
2559 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ www.abpk.ac.th 

       /5. การประเมินสมรรถนะ.. 

http://www.abpk.ac.th/


5. การประเมินสมรรถนะ 
 ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  23 มกราคม 2559 ณ ห้องประถมศึกษาปีที่  6/1                
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
  5.1 ประเมินสมรรถนะท่ี 1 เวลา 08.30 – 11.00 น. 
  5.2 ปะเมินสมรรถนะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวม  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  7.1 ให้ผู้สอบได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  7.2 ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 เท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรวมของสมรรถนะ
ที่ 1 ข้อ 1.2 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  7.3 ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ 1 ข้อ 1.1 และ 1.2 เท่ากัน ให้พิจารณาผู้สอบสมรรถนะ
ที่ 2 สูง เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 
         /8. การประกาศรายชื่อ......... 
 
 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

23  มกราคม 2559 1.สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน สอบข้อเขียน 
เวลา 08.30 – 09.30 น.     1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาทางการศึกษา 50 คะแนน  

          1.1.1 หลักการศึกษา   
          1.1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร   
          1.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้   
          1.1.2 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   
          1.1.1 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา   
          1.1.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

เวลา 09.30 – 11.00 น.    1.2 ความรู้ความสามารถวิชาเอกสังคมศึกษา 50 คะแนน สอบข้อเขียน 
เวลา 13.00 น.         2. สมรรถนะที่ 2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 
เป็นต้นไป    2.1 บุคลิกภาพ 30 คะแนน  
    2.2 ปฏิภาณไหวพริบ 30 คะแนน  
    2.3  การปฏิสัมพันธ์ 40 คะแนน  



   8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ         
ป้ ายประชาสั ม พันธ์  อาคาร  2  โ รง เ รี ยนอนุบาลภู เก็ ต  ในวันที่  24  มกราคม 2559  และทาง                                
www.abpk.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตก าหนด 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
  
 
 
       (นายไพศาล นาขวัญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.abpk.ac.th/

