กำหนดกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)

กำรดำเนินกำร

วันที่ดำเนินกำร

ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561
(ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
- สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
- สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
.........................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30
มาตรา 45 (3) พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546 ระเบีย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการ
บริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานราชการ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนั กงานราชการและแบบสั ญ ญาจ้ างพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวัน ที่ 11 กันยายน 2552 เพิ่ มเติ ม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกอบคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
511/2559 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วั นที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ให้คาแนะนาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
(6) จัดทาแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) จัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอนและดาเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง จานวน 5 อัตรา (รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และโรงเรียนที่มี
ตาแหน่งว่างแนบท้ายประกาศ)
/ ค่าตอบแทน ...

-2ค่ำตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลำกำรจ้ำง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่ เป็ น คนไร้ ความสามารถ หรือ จิตฟั่ น เฟื อนไม่ส มประกอบ หรือ เป็ น โรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือไล่ อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ องค์ก าร
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกเพราะกระทาผิ ด วินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จริต ในการสอบเข้ารับ ราชการหรือเข้าปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานของรัฐ
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมำยเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลู กจ้ างของส่ วนราชการพนั กงานหรือลู ก จ้างของหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ หรือพนักงาน หรือลู กจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ. ก าหนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ ส าหรั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิทไี่ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณา
นับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
/ ผู้สาเร็จ...

-3- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C
(2) มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอน ที่ คุ รุ ส ภาออกให้
และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3. วัน เวลำ และสถำนทีร่ บั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาคาร 6 ชั้น 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังมิได้รับพระราชทานปริญญาบัตร)
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ภาษาไทย ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอน ที่ คุ รุ ส ภาออกให้
และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไม่ เกิ น 1 เดื อ น ซึ่ งแสดงว่ า ไม่ เป็ น โรคตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
4.8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายใน
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จานวน 3 รูป
4.9 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ - ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันเปิดรับสมัครสรร
หาและเลือกสรรวันสุดท้าย
- ส าเนาเอกสารทุ กฉบั บ ให้ รับ รองส าเนาถูกต้องด้ว ยตนเอง หากตรวจสอบภายหลั งพบว่า
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
จัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้ มี คุณ สมบั ติทั่ ว ไป และคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
/ อันเกิดจาก...

-4อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่รับ
สมัคร อันมีผล ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200 บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) และเมื่อได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่การยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรร โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิไ ด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ
เข้าสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียคาธรรมเนียมสอบ
5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ่ า ย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สมัคร
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาคาร 6 ชั้น 6
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http:///www.sesao8.go.th
7. หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
7.1 ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) รายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้
7.2 ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรสรรหำและเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ตาม
กาหนดการสรรหาและเลือกสรรดังนี้
วัน /เวลา
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

รายการ

คะแนนเต็ม หมายเหตุ

ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
- สอบข้อเขียน
100 คะแนน

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
- สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

*** สาหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
/ 9. เกณฑ์การตัดสิน...

-59. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยเรี ย งล าดั บ จากผู้ สอบได้ ค ะแนนรวมทุ กภ าคจาก คะแนน มากไปห าน้ อ ยตามล าดั บ แยกตาม
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
กรณีได้คะแนนรวมทุกภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
และหากได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
10. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหา
และเลื อ กสรร ภายในวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2561 ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http:///www.sesao8.go.th ทั้งนี้ จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรไว้เพื่อจ้างตามลาดับ กรณีที่มีตาแหน่งว่างในภายหลัง เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
11. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
11.1 ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรจะได้ รับ การเรียกตั วมาท าสั ญ ญาจ้างตามล าดั บ ใน
ตาแหน่งสถานศึกษา กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และค่าตอบแทน ตามที่ประกาศนี้ หากผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร ได้รับการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้างแล้ว แต่ไม่มาตามกาหนดในการเรียกตัวนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง
11.2 การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มาทาสัญญาจ้าง ตามจานวนตาแหน่งที่ประกาศรั บสมัคร
โดยจะจั ดท าสั ญ ญาจ้ าง ในวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2561 ณ ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ทั้งนี้ ผู้ทาสัญญามีหน้าที่จัดหาผู้ค้าประกัน ซึ่งเป็นข้าราชการมาค้าประกันการทาสัญญาจ้าง)
11.3 การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตาแหน่งว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จะมี ห นั งสื อ เรี ย กตั ว ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร ตามล าดั บ ที่ ได้ รับ การจ้ างเป็ น รายบุ ค คล ด้ ว ยจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
12. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1 ได้รับการจ้างไปแล้ว
12.2 ขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง
12.3 ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
12.4 ไม่อาจไปปฏิบัติงานตามวันที่กาหนดได้
ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามข้อ 12.3 และข้อ 12.4
ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 8 อาจ
อนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
/ 12.5 กรณีตรวจ...

-612.5 กรณี ต รวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อ กสรรรายใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ให้ ถื อ ว่ า บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการ
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายจตุรงค์ สุขแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

กลุม่ สำขำวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก / โรงเรียนที่มีอัตรำว่ำง
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)
ลำดับที่
1
2
3
4
5

กลุ่มวิชำ/ สำขำ/วิชำเอก
ภาษาไทย
นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พลศึกษา
รวม

จำนวน
(อัตรำ)
1
1
1
1
1
5

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)
1. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย (จานวน 1 อัตรา)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
1.1 ภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 วิธีสอนภาษาไทย
1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย
1.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.6 วรรณคดีไทย
1.7 การสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
1.8 ไทยคดีศึกษา
1.9 ไทยศึกษา
1.10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.11 ภาษาไทยและการสื่อสาร
1.12 ภาษาไทยศึกษา
2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกนำฏศิลป์ (จานวน 1 อัตรา)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
2.1 นาฏศิลป์
2.2 นาฏศิลป์ศึกษา
2.3 นาฏยศิลป์
2.4 นาฏยศิลป์ศึกษา
2.5 นาฏศิลป์ไทย
2.6 นาฏศิลป์สากล
2.7 นาฏยศาสตร์
2.8 นาฏศิลป์และการละคร
2.9 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา
2.11 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
2.12 นาฏศิลป์ทั่วไป

บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)
3. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ (จานวน 1 อัตรา)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
3.1 ภาษาอังกฤษ
3.2 การสอนภาษาอังกฤษ
3.3 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3.4 วรรณคดีอังกฤษ
3.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3.6 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
3.7 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
3.8 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
3.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.10 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3.11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3.12 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3.13 ภาษาอังกฤษศึกษา
3.14 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร
3.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ (จานวน 1 อัตรา)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
4.1 สังคมศึกษา
4.2 การสอนสังคมศึกษา
4.3 ประวัติศาสตร์
4.4 ภูมิศาสตร์
4.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4.6 สังคมศาสตร์
4.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4.8 สังคมศาสตร์การพัฒนา
4.9 วัฒนธรรมศึกษา
4.10 พุทธศาสนา
4.11 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม
4.12 นิติศาสตร์

บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)
5.กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ (จานวน 1 อัตรา)
5.1 พลศึกษา
5.2 การสอนพลศึกษา
5.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
5.4 การฝึกและการจัดการกีฬา
5.5 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
5.6 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
(แนบท้ำยประกำศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561)
.........................................................
ภำค ก ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
4.6 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5. สมรรถนะวิชาชีพ
6. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
7. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. การวิจัยทางการศึกษา
9. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภำค ข ควำมเหมำะสมกั บ ตำแหน่ งและวิ ชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยประเมินจาก
1.
2.
3.
4.
5.

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
บุคลิกลักษณะ ท่วงท่าวาจา
วุฒิภาวะทางอารมณ์
การมีปฏิภาณไหวพริบ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและอำชีพ (ภำค ข)
โดยกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ดังนี้
ที่
1

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2

บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

3

วุฒิภาวะทางอารมณ์

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

5

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์

ค่ำคะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

10
คะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจาจากการสื่อสาร
พิจารณาจากการตอบคาถาม กริยา
ท่าทาง การแสดงออกต่างๆ
พิจารณาจากการประมวลการตอบ
คาถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่
ยอมรับได้
พิจารณาจากการตอบคาถามด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ
อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู

