
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

.................................... 

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ             
พ.ศ.๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ          
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗   
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๘๐๐ ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  
๒๕๕๑  เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง  การมอบอ านาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ในการ
ด าเนินการการสรรหา และการเลือกสรร พนักงาน ในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต ๒  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑  ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
     ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  



 

 

(๖) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
      ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
  
๑.๒  อัตราว่าง จ านวน  ๑  อัตรา รายละเอียดวิชาเอกที่รับสมัคร คือ 
      ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก    นาฏศิลป์     

๒. ค่าตอบแทน   
    ต าแหน่งครูผู้สอน  ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  และสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบ 

    ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓. ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง    
๔. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
       ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา             
     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น 
     ของรัฐ 

                    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้สอน   ดังนี้ 
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ  

เฉพาะส าหรับต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และต้องมีความรู้พ้ืนฐาน 
ทางวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  ด้วย 
  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  พ.ศ.๒๕๔๖  
 
 



 

 

๕. ประกาศการรับสมัครและการรับสมัคร 
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 (๑) ประกาศรับสมัคร   
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครได้ทีห่้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวัน เวลา ราชการ   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๕๘  , ๐๘-๑๙๙๒-๗๖๐๕ 
 (๒) การรับสมัคร   
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  
ตั้งแต่วันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ –  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ในวัน เวลา ราชการ   
 

๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑  นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
     ๖ เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
(๒) ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี  
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร ฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน                          
อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร  
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง  และส าเนาภาพถ่าย   จ านวน 
     อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
(๖) แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติการสอน พร้อมแนบเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลซึ่งเป็นผลงานที่
ได้รับ 
(๗) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายส าเนา  

              จ านวน 1 ฉบับ  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณความดี (ถ้ามี) 
๕.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมกับยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง 
ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร 
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และไม่สามารถจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
  



 

 

  ๕.๔  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา  
           โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ 

          ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
          ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน    www.jaroonlong.com  
 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้
 สมรรถนะที่ ๑ สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถท่ัวไป , เฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

สมรรถนะที่ ๒ การสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
สมรรถนะที ่๓ ประเมินเอกสาร ตามข้อ ๕.๒ (๖)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   

   รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๕๐  คะแนน 
 
๗. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

วันเวลาสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที ่๑ – ๓ ในวนัที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป   ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญรัตนาคาร 

 
๘. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในสมรรถนะที ่๑  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐         
และรวมทุกสมรรถนะต้องไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ ๕๐ 
           การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย โดยเรียงล าดับ
คะแนนรวมจากสูงลงมา  ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้จัดล าดับที่โดยให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ ๓ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดล าดับโดยพิจารณาจากล าดับการสมัครของผู้สมัคร 
 
๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
 และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.jaroonlong.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
                ๑๐.๑ ผูผ้่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัวท าสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา ตั้งแต่  
วันที่  ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๒ เดือน ๒๐ วัน  โดยจะมีการด าเนินการ 
ต่อสัญญาจ้างปีต่อปี  แต่ทั้งนี้จะด าเนินการต่อสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ประเมินผลงานแล้วเท่านั้น     โดยสามารถเลิกจ้างได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การประเมินผลงาน 
  ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว  
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ 
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                 ๑๐.๔ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
 ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๙                                                      
 

 

(นายไพโรจน์  สุขธยารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

ก าหนดการประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   

ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก  นาฎศิลป ์
 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ หมายเหตุ 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
- ประกาศรับสมัคร www.jaroonlong.com 

วันที่ ๔ – ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- รบัสมัคร www.jaroonlong.com 

ภายใน 
วันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
รับการประเมินสมรรถนะ 

www.jaroonlong.com 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

- สอบข้อเขียน  (ความรู้ทั่วไป , 
เฉพาะต าแหน่ง) 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมินเอกสาร (ตามข้อ ๕.๒ (๖)   
                                             

๕๐ คะแนน 
 

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

   รวม ๑๕๐ คะแนน 
ภายใน 
   วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร www.jaroonlong.com 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

- ท าสัญญาจ้าง 
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - เริ่มปฏิบัติงานสอน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


