ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
-------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดาเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อเลื อกสรรเป็ นพนั กงานราชการ ตาแหน่ งครูผู้ สอน จานวน 1 อั ตรา ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามระเบี ยบส านั ก
นายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยพนั กงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการทาสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และคาสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและแนวทางการ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับพนั กงานราชการ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/
ว 4562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และมติคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
จากเงิน งบประมาณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการประชุม ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการเลือกสรร
1.1 พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านซ่อง อาเภอห้วยกระเจา
กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา (โรงเรียนนาร่อง Mini English Program)
(รายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มวิชา/หรือสาขาวิชาเอก ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
1.2 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.4 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.6 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
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(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการบริหารการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(10) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทาง
วิชา ตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) เป็นผู้มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามที่คุรุสภาออกให้
และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจลงนามไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 http://www.kan2.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตาบลหนองโรง
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ)
3.2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร (ให้ใช้ใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราว
เดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จานวน 3 รูป
(3) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่าสาเร็จการศึกษา (กรณีที่ยังไม่ได้
รับปริญญาบัตร) ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร ฉบับจริงพร้อม
สาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
(4) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขา วิชาเอก ที่จะสมัคร
สอบพร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
(5) บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
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(6) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อม
สาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(8) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ
(9) หลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (ถ้ า มี ) ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (กรณี ชื่ อ -สกุ ล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไมว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้ง นั้น
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได้
4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน)
4.2 เมื่อได้รับประกาศรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
สมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือก
โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนี ยมสมัครสอบแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือให้มีสิทธิเข้าสอบครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
และทางเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th
6. วิธีการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(คะแนนรวม 40 คะแนน) และ (ภาค ข) ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) (60 คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือก
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
วัน/เวลา
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
(100 คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
และวิชาชีพ (สัมภาษณ์)

60 คะแนน

ภาค ก
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ
วิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

40 คะแนน

หมายเหตุ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวม จากมากไปหาน้อยตามลาดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ที่ได้
คะแนนสอบข้อเขียน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9. การประกาศผลการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
ทางเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
10.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งไปแล้ว
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(3) ผู้นั้นสละสิทธิ์การจ้าง
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
(6) ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- 5 11. การจัดทาสัญญาจ้าง
11.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 3 มกราคม 2562
เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนที่ระบุในสัญญาจ้าง
11.2 การจัดทาสัญญาครั้งแรก จะยึดถือประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรนี้เพื่อจัดทาสัญญา
จ้างเป็นพนักงานราชการ โดยให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ในข้อ 11.1
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ การประกาศผลการคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่ไปรายงานตัว
ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาจ้างหรือยกเลิกคาสั่งจ้างแล้วแต่ กรณี ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ
มิได้
อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนา
ไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่งลูกจ้างประจา หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายอาดุลย์ พรมแสง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ปฏิทินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
1.ประกาศรับสมัคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

2.รับสมัคร
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561
(ในวัน เวลา ราชการ)
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

4. ดาเนินการคัดเลือก

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

6. ทาสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 3 มกราคม 2562

หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
..................................................
ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (คะแนน 40 คะแนน)
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. การวัดและประเมินผลการศึกษา
8. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 60 คะแนน)
ใช้วิธีการทดสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามประเด็น ดังนี้
1. การแนะนาตัวเอง (Introduction) (10 คะแนน)
2. ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication) (10 คะแนน)
3. การตอบคาถาม/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การแสดงความคิดเห็น (Case Study) (10 คะแนน)
4. เรื่อง/เหตุการณ์/ปัจจุบัน/สิ่งที่ประทับใจ (Hot Issue, situation, impression) (10 คะแนน)
5. นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Policy) (10 คะแนน)
6. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน หากได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (Vision) (10 คะแนน)
..........................................

