
                                                        
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรื่อง การคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง 

(ปีงบประมาณ 2559 – 2561) 
.......................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง
สมอง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  อาศัยตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ 
ว 1786 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก  
   1.1 ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รับเงินเดือนอัตราจ้าง 

เดือนละ  15,000 บาท  จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
       1) บุคลากรวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ อ าเภอพนมทวน  จ านวน  1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ  ส าหรับ ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (8)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (9)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น 
          (10)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
          (11)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
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          ทั้งนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่มารายงานตัวเพ่ือจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
            2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ 
วิชาเอก/โทสาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
     2.2.2 ในกรณีไม่มีผู้สมัครตามข้อ 2.2.1 จะรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัช
ศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ 
     2.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 
2.2.1 และ 2.2.2 ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  

www.kan2.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 -16.30 น. 
(ในวันเวลาราชการ) 

   3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
          (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ  
          (2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  

(ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

          (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอาย)ุ จ านวน 1 ฉบับ  
          (4) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ   
          (5) ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จ านวน 1 ฉบับ  
          (6) รูปถ่าย หนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายในครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป  
          (7) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

(ท่ียังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ  
          (8) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)  

จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้  เอกสารที่เป็นฉบับส าเนา ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และลงลายมือชื่อ 

ก ากับไว้ด้วย พร้อมทั้งให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบในวันสมัครด้วย 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27  มิถุนายน 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  และทางเว็บไซต ์www.kan2.go.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-579234 ตอ่ 26 
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5. วิธีการคัดเลือก  
    ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์  

ในวันที่  28 มิถุนายน 2560  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

7. เกณฑ์การตัดสิน  
    ต้องได้รับคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  
8. ประกาศผลการคัดเลือก  
    ประกาศรายชื่อผู้ได้การคัดเลือก ภายในวันที่  30 มิถุนายน  2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และทางเว็บไซต์ www.kan2.go.th  โดยจะประกาศเรียงล าดับที ่
จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า  
  9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
      9.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
      9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งไปแล้ว 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว 
   (6) ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
                  10. การจัดท าสัญญาจ้าง 

    10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1  ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันที่  
5 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 09.30 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
ถึงวันที่  30 กันยายน 2560 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป 

    10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ 
คัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง  
บุคลากรวิทยาศาสตร์ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร 
ที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

   10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งบุคลากร
วิทยาศาสตร์ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนดเวลาที่ประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า 
สละสิทธิ์  
     10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
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  11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                  12. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้  
   

      ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
       
 
 
 

    (นายปกรณ์  ม่วงเจริญ) 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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  ก าหนดการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปีงบประมาณ 2559- 2561) 

   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

************************ 
 

 ประกาศรับสมัคร    ภายในวันที่  12  มิถุนายน  2560   
 รับสมัครคัดเลือก    ระหว่างวันที่ 19 – 23  มิถุนายน 2560 
                                                              (ในวันเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
ด าเนินการคัดเลือก   วันที่  28 มิถุนายน 2560 
ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 จัดท าสัญญาจ้าง    ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


