-ร่างประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป ตําแหน่งครูผู้สอน
……………………………..
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการทําสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํ านาจการปฏิ บัติ ร าชการแทนเกี่ ย วกั บ พนัก งานราชการ ลงวั นที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๙ หนั ง สือ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4429 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตรา
ว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน ๑ ตําแหน่ง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ทุกสาขาวิชาเอก
- ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญา ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖1
(ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานราชการต่อเนื่องตามกรอบอัตรากําลัง จะทํา
การต่อสัญญาจ้าง จากพนักงานราชการรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน)
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3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(๑) มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ.กํ า หนดให้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในทุกสาขาวิชาเอก
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด ที่ยังไม่หมดอายุ
4. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ตําบลบ้านป่า อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม ๒๕60 (ในวันและเวลาราชการ)
5. เอกสารหลักฐานทีจ่ ะต้องนํามายืน่ ในวันสมัคร
5.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษา จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ
5.๒ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ฉบับจริงพร้อม
สําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ
5.๓ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเลือกสรร ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ
5.๔ บัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย
จํานวน ๑ ฉบับ
5.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ซึง่ ถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๓ รูป
5.๖ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
5.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริงพร้อมสําเนา
ภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ
5.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ
(เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับสําเนาทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปี กํากับไว้ทุกหน้าของสําเนา
เอกสาร)
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6. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสรรหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหา ภายในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕60 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และทาง
เว็บไซต์ http://www.saraburi2.org
7. หลักสูตรและวิธกี ารสรรหา
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ข.)
โดยการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลาและสถานทีด่ าํ เนินการสรรหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการสรรหา ในวันที่ 28
ธันวาคม ๒๕๖๐ สําหรับสถานที่ในการดําเนินการสรรหา จะแจ้งพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
วัน /เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.30 – ๑๑.30 น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

ภาค ก.ความรู้ ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(ข้อเขียน)

๕๐ คะแนน

ภาค ข. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์)

๕๐ คะแนน

หมาย
เหตุ

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหา จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลําดับที่จาก
ผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค ก. มากกว่า อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนน
ยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ มิได้
10. การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสรรหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และทางเว็บไซต์
http://www.saraburi2.org
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒560

(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

