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กำหนดการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนกังานราชการ 

ตำแหน่งครพูี่เลี้ยง 
สังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2565) 

1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
2.รับสมัคร วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
4.ดำเนินการคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
6.รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินประวัติและผลงาน 

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2565 
......................................... 

 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน)  

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน คะแนน เอกสารอ้างอิง 
1 ภูมิลำเนา (10 คะแนน) 

(1) ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระนอง 
(2) ภูมลิำเนาอยู่นอกจังหวัดระนอง  

 
10 
8 

 
สำเนาทะเบียนบ้าน 
(ทร.14) 

2 วุฒิการศึกษาสูงสุด (10 คะแนน) 
(1) ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป 
(2) ระดับ ปวท. หรือเทียบเท่า 
(3) ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า 
(4) ระดบั ม.6 หรือเทียบเท่า 

 
10 
8 
6 
4 

 
ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง
ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript) โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มี
อำนาจ ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

3 ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
(1) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสังกัด สพฐ. 
(2) มีประสบการณ์นอกสังกัด สพฐ.  
(3) มีประสบการณใ์นงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (ระบุ) 
(4) ไม่มมีีประสบการณ์ 

 
10 
8 
6 
4 
 

 
สัญญาจ้าง/หนังสือรับรองโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ปั จจุบัน เป็นผู้ รับรอง
สำเนา (ทุกแผ่น) กรณีพ้นจากตำแหน่ง
แล้ว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสุดท้าย
เป็น ผู้รับรองสำเนา (ทุกแผ่น) กรณี
ประสบการณ์ อ่ืนอ้างอิงจากหนังสือ
รับรองที่หน่วยงาน/บริษัท ออกให้ 

4 การฝึกอบรมใน 3 ปีที่ผ่านมา (เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาหรือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่) (10 คะแนน) 
(1) ผ่านการอบรม 5 ครั้งขึน้ไป 
(2) ผ่านการอบรม 4 – 3 ครั้ง 
(3) ผ่านการอบรม 2 – 1 ครั้ง 
(4) ไม่เคยผ่านการอบรม 

 
 

10 
8 
6 
4 

 
 
สำเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี 
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินประวัติและผลงาน 

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
......................................... 

 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน)  

ที ่ องค์ประกอบการประเมิน คะแนน เอกสารอ้างอิง 
5 ผลงานหรอืคณะทำงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เกีย่วข้องกับ

การศึกษา ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (10 คะแนน) 
(1) ผลงานระดับภาคขึ้นไป 
(2) ผลงานระดับ เขต/จังหวัด 
(3) ผลงานระดับ อำเภอ/กลุ่มเครือข่าย 
(4) ผลงานระดับ โรงเรียน 
(5) ไม่มีผลงาน 

 
 

10 
8 
6 
4 
2 

 
 

โล่รางวัล ,เกียรติบัตร,คำสั่ ง หรือ
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัด  
หรือต้นสังกัดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน 
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที ่28 มิถุนายน 2565 
......................................... 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) (โดยวิธีการสัมภาษณ์) 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ความรู้ 15 พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทำงาน และสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ ดังนี้ 
(1) ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(2) ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ 
(3) ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2 ความสามารถ 15 พิจารณาจาก การสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการ
อบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่คิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

3 บุคลิกภาพท่ัวไปและทศันคติ 20 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วน
บุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ  
(1) บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 
(2) ความประพฤติและอุปนิสัย 
(3) การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
(4) ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและ
แรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดม
คติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิด และ
ความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ 
หรือแผนงานของทางราชการ) 

รวมทั้งสิ้น 50 คะเนน 
 



 เลขประจำตัวผู้สมัคร............................ 
 

ใบสมคัรสำหรับพนกังานราชการทัว่ไป 
------------------- 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว).....................................................…….... 

สมัครตำแหน่ง 
......................................................................…….…….. 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้.......................................................................  
...............................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
E-mail Address ................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน......................................... 
ออกให้ที่อำเภอ/เขต...........................จังหวัด......................... 
วันเดือนปีที่ออกบัตร...........................หมดอายุ..................... 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
...................................... 

อายุ 
.......................................... 

สถานที่เกิด 
..................................... 

เชื้อชาติ 
.......................................... 

สถานภาพสมรส 
................................... 

สัญชาติ 
.......................................... 

การรับราชการทหาร 
.................................. 

ศาสนา 
........................................... 

อาชีพปัจจุบัน........................................………………………………………………………………………......................................…  
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน................................................................................................ ...............................……. 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    

            หลักสูตรเพ่ิมเติม            การฝึกอบรม 
  
  
  

3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ตำแหน่งงาน 

และหน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
      
      
      

 
 

        
        รูปถ่าย 
      1 x 1.5 น้ิว 
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โปรดระบุความสำเร็จของงานที่ทำผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 
 

  

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องาน 
ที่สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 

 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 

 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติ 
    หรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
    

 

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
    พ.ศ. 2547 
 

  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ 
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
      ลงชื่อ ..................................................ผูส้มัคร 
              (................................................) 
     ยื่นใบสมัครวันที่...........เดือน...............................พ.ศ.............. 
         เวลา.............................น. 
 
 


