ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
………………………………
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว 1786
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง แจ้งประกาศเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งทีจ่ ะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท สาขาเคมี,ฟิสิกส์,
ชีววิทยา,ธรณีวิทยา,ดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๒.๒ กรณีที่ไม่มีผู้สมัครตามข้อที่ 2.1 สามารถรับสมัครผู้ทจี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์,
วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สัตวศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,เภสัชศาสตร์,ทันตแพทย์ศาสตร์
หรือแพทยศาสตร์
ไม่อนุญาตให้รบั ผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุในข้อ 2.1 และ 2.2
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 12 - 18
มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 4 ตําบลสองคอน
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๔. หลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ ะบุสาขาวิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด
และควรเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักฐานการศึกษาระบุไว้แตกต่าง
จากประกาศรับสมัคร
๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๔ ทะเบียนบ้าน
๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด ที่ยังไม่หมดอายุ
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันสมัคร จํานวน ๓ รูป
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๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่
๔.๗.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๗.๒ วัณโรคในระยะติดต่อ
๔.๗.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๗.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔.๗.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๘ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงและเอกสารฉบับสําเนาทุกฉบับผูส้ มัคร
ต้องเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชือ่ และ วัน เดือน ปี กํากับไว้ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร)
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครครบถ้วน
ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผูน้ ั้น จะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มิได้
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทางเว็ปไซต์
http://www.saraburi2.org และที่โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 4 ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ข.) โดยการสัมภาษณ์
และประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก.) ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลาและสถานทีด่ าํ เนินการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 23 มีนาคม
๒๕๖1 ณ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ 4 ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัน /เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

วันที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ภาค ข. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
และวิชาชีพ (สัมภาษณ์)

๕๐ คะแนน

เวลา ๑4.๐๐ - 15.00 น.

ภาค ก.ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (ข้อเขียน)

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ
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๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผูผ้ ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามข้อ 7 รวมกันทั้งสองภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับที่
ผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผมู้ ีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้
คะแนนประสบการณ์ในการสอนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๑๐. การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทางเว็บไซต์
http://www.saraburi2.org และที่โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 4 ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๑๑. การจัดทําสัญญาจ้าง
๑๑.๑ การทําสัญญาจ้างครั้งแรก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะเรียกตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้าง และต้องเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง โดยใช้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นหนังสือเรียกให้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับทราบการประกาศรายชื่อการคัดเลือก และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ
๑๑.๒ ผูผ้ ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศ
รับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือ ถูกเลิกสัญญาจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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กําหนดการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
.....................................
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
ประกาศผลการคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561
ระหว่างวันที่ 12 – 18 มีนาคม 2561
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
วันที่ 23 มีนาคม 2561
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
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บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างบุคลากรวิทยาศาสตร์
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่
๑

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

อําเภอ
แก่งคอย

หมายเหตุ
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
………………………………………………
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
1. ความรู้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2. ความสามารถทั่วไป
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การเรียงความ การแต่งประโยคและคําศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและ
อุปมาอุปไมย
3. ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
3.1 ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
3.1.1 หลักภาษา
3.1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3.1.5 สือ่ และนวัตกรรมการศึกษา
1.1.6 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
3.2 ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
3.3 ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
3.3.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
3.3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3.3 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
3.3.4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
3.3.5 การทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.3.6 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
3.3.7 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
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ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความสามารถพิเศษ

