ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
-------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนง ครู ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ มงานและการจั ดทํา กรอบอัตรากํา ลั งพนักงานราชการ และคํา สั่ ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อกลุมงานบริหารทั่วไป
ตําแหนง ครูผูสอน
จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 18,000 บาท
และใหไดสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 กําหนดไว
1.4 ระยะเวลาการจางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยในระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว อนึ่ง หากมีปริมาณงานในสถานศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
อัตรากําลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะพิจารณาเกลี่ยใหไป
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาอื่นตามปริมาณงานของแตละสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน กําหนดปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ
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2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.1.5 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
2.1.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
2.1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานราชการผูใดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปน
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกตองมีผลกอนวัน
จางเปนพนักงานราชการ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค (พ.ศ. 2549) มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี
วิชาชีพอื่น เทียบไดไมต่ํากวานี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
รายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชี
รายละเอียดแนบทายประกาศ
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2.2.3 เปนผูที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ผูสมัครคัดเลือกตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดง
วาผานการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแลว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบคัดเลือก
วันสุดทาย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอนตองยังไมหมดอายุ
พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความ
ในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบไวแลว และได
บวชเปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
ตั้งแตวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2562 (ไมเวนวันหยุดวันราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา
08.30 น. - 12.00 น. และภาคบายตั้งแตเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผูสมัครตองแตงกายสุภาพ
(สตรี สวมเสื้อ กระโปรง (หามสวมกางเกง) สวมรองเทาหุมสน หรื อรัดสน บุรุ ษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก
กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไวในกางเกง (หามสวมกางเกงยีนส) สวมรองเทาหุมสน
3.2 หลักฐานทีต่ องยืน่ พรอมใบสมัคร
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 สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย จํานวนอยางละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผูที่จ ะถือวา เปนผู สํ าเร็จ การศึกษาตามหลั กสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
3.2.3 บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
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3.2.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) หลักฐานสําคัญทางทหาร
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดย
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และตองไดรับอนุมัติจาก
คุรุสภาอยูกอนหรือไมหลังวันเปดรับสมัครสอบวันสุดทาย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัคร
ดวยและใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสาร
ตามขอ 3.2.2-3.2.6
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 200 บาท
เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แตทั้งนี้ตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
3.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอน วิธีการ ดังนี้
3.4.1 ยื่นขอรับใบสมัครที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
3.4.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนทุกชองรายการและลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่
สมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
3.4.3 ติดรูปถายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถาย จํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 โดยใหยื่นสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น
3.4.5 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ 3.3 และใหผูสมัครลงชื่อในบัญชีคุมรายชื่อผูสมัครไวเปนหลักฐานพรอมกับ
รับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืนจากเจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการ
เขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา
เอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถวน
ทุกรายและไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4
ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสาร
การสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัคร
ไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนง
ที่สมัครนั้น
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3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติ ตรงตามประกาศรั บสมัค รสอบ กรณี ที่ สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
สระแกว เขต 2 ตรวจสอบพบวาผู สมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช
สมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการ
ไดรับเลื อกสรรครั้งนี้เ ปนโมฆะสํ า หรั บผู นั้น และไม มีสิ ทธิไ ดรับการจั ดจ า งและทํ า สั ญญาจ า งเป น
พนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตอยางใด
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
22 กรกฎาคม 2562 ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 และทาง website : www.skarea2.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประเมินสมรรถนะผูสมัคร
ดวยวิธีการสอบ ในแตละตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
เวลา 09.00 น – 10.00 น.
สวนที่ 1 วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ ภาษาไทย
และกฎหมายที่ใชปฏิบัติราชการ
เวลา 10.30 น .- 11.30 น.
สวนที่ 2 วิชาการศึกษา/วิชาชีพครู และวิชาเอก
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
สวนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)
รายละเอียดหลักสูตรตามบัญชีแนบทายประกาศ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบขอเขียน

50

สอบขอเขียน

50

สัมภาษณ
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5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประกอบดวย
สวนที่ 1 (วิชาความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย
และกฎหมายที่ใชปฏิบัติราชการ)
สวนที่ 2 (วิชาการศึกษา/วิชาชีพครู และวิชาเอก)
5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประกอบดวย
สวนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

คะแนนเต็ม 50 คะแนน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

โดยประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลําดับ ใหแลวเสร็จในวันที่ 4 สิงหาคม 2562

6. เกณฑการตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ไดแก
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 1 และสวนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบดวย สมรรถนะ สวนที่ 3
6.2 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะ ตองไดคะแนนประเมินในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 60
และการตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ านการเลือกสรร
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรภายใน วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ทาง website : www.skarea2.go.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
7.2.1 การประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรจําแนกตามวิชาเอกที่เปดรับสมัคร
7.2.2 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรแตละวิชาเอกจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนน
รวมสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมลงมาตามลําดับ โดยผูไดคะแนนสูงกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
7.2.3 กรณีที่มีผูไดคะแนนตามขอ 7.2.2 เทากันจะพิจารณา ดังนี้
(1) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สวนที่ 2 มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(2) หากยังไดคะแนนสวนที่ 2 เทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 สวนที่ 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(3) ถาคะแนนเทากัน ใหใชวิธีสุมแบบธรรมดา (จับสลาก)
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 1 ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
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(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข
และ/หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ 3.5
ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจางและการทําสัญญาจางผูผ านการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจาง ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กําหนด ดังนี้
8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะจางพนักงานราชการ
ครั้งแรกตามลําดับที่สอบไดของผูสอบผานการเลือกสรร (แตละวิชาเอก) ตามจํานวนอัตราวาง
ที่ไดประกาศรับสมัครไว
8.2 ในกรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีอัตราวางเพิ่ม
ในภายหลังจะจัดจางพนักงานราชการตามบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในวิชาเอกนั้น ๆ ตามลําดับ
การขึ้นบัญชีรายชื่อของวิชาเอกนั้น ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
เขต 2 กําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(นายกําพล กระมล)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจาง
เปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
(ทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
---------------------

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชือ่ ตําแหนง
ครูผูสอน
กลุมงาน
บริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายละเอียดคาจางวาง แนบทายประกาศ
2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
5. ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
6. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร เพื่อนํามาปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
ใหม ๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
------------------------

หลักสูตรการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
--------------------

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สวนที่ 1 ความรูความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย และกฎหมายที่ใชปฏิบัติราชการ
(คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังนี้ โดยการสอบขอเขียน
1. ความสามารถทางดานการคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
2. ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ
การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ
3. ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่
กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทั้งนี้ รวมถึง
การสรุปความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค
4. การใชภาษา
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
5. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในชีวิตประจําวัน
สวนที่ 2 วิชาการศึกษา/วิชาชีพครู และวิชาเอก (คะแนน 50 คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังนี้ โดยการสอบขอเขียน
ทดสอบเกี่ยวกับวิชาการศึกษา จิตวิทยา หลักการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน วิชาชีพครู และทดสอบเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรวิชาเอกแตละวิชาเอก
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สวนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) คะแนน 50 คะแนน
ประกอบดวย
- คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับตําแหนงครู (10 คะแนน)
- บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
- ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)
- ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)

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

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
3.
การเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สวนที่ 1,2)
4.
(สอบขอเขียน)
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สวนที่ 3)
5.
(สอบสัมภาษณ)
6. ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

วัน เดือน ป
8-14 ก.ค. 2562
15-21 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562
4 ส.ค. 2562
4 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
สําหรับประกาศสมัครเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา
1. กลุมวิชาเอกคณิตศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนบานทดเจริญ
คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรประยุกต
การศึกษาคณิตศาสตร
สถิติ
สถิติคณิตศาสตร
สถิติศาสตร
สถิติประยุกต
คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร-เคมี
คณิตศาสตร-ฟสิกส
วิชาเอกในแบบเอกคูที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคูตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอก ขอ 1.1-1.14
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาเอกตามขอ 1 รับสมัครคุณวุฒิสาขาวิชาเอกแบบเอกคูดวย
2. กรณีวิชาเอกไมตรงตามประกาศขางตน ขอ 1.1-1.14 จะไมพิจารณานับหนวยกิต

