เรื่อง

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในตําแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน เลขที่ตําแหน่ง พ 314778
(1) วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปากจั่นวิทยา
จํานวน 1 อัตรา
(2) ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ
ทั้งความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มลี ักษณะที่พึงประสงค์
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
(4) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ.2547
(5) ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ น
ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตําแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไป
1) มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา จํานวน 3 รูป
ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) สําเนาปริญญาบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
ตรงกับตําแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและ
จํานวน 1 ฉบับ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(8) เอกสารประวัติและผลงาน
จํานวน 2 ชุด
( ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด และฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
รวมเอกสารประกอบแล้วไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 ในแต่ละชุด
(9) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จํานวน 1 ฉบับ
กรณีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูที่คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง และยังไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ออกโดยคุรุสภา หากผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จะต้อง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2) – (9) ให้นําต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบและ
รับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาว่า“สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ ารับการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะ ภายในวันที่ 18
ธัน วาคม 2560
ณ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 และทางเว็ บ ไซต์
http://www.sesao14.org
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รจะต้องได้ รับ การประเมิ น ความเหมาะสมกับตํ าแหน่ งและวิช าชี พ โดยประเมิ น
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และตรวจสอบเอกสารดังนี้
(1) ประวัติและผลงาน
50 คะแนน
(2) สัมภาษณ์
50 คะแนน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
จะทําการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดกําหนดการสรรหาและเลือกสรรตาม
กําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
7.2 จะประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด เรียงลําดับ
คะแนนรวมประเมินสมรรถนะทั้งสองภาค จากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ หากคะแนนเท่ากันให้
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมินเอกสารประวัติและผลงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากเท่ากันให้
พิจารณาผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในอันดับที่ดีกว่า
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14
และทางเว็บไซต์http://www.sesao14.org โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว
9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
การเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จํานวน 1 อัตรา ตามตําแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างตามประกาศ
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

-59.2 การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตําแหน่งว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 จะเรีย กตั ว เรี ยงลํ าดั บที่ ใ นประกาศผลการเลื อ กสรร โดยวิ ธี ส่ งจดหมายลงทะเบียนตอบรั บที่อ ยู่
ในใบสมัคร
9.3 การยกเลิกผู้ได้รับการเลือกสรร
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(3) ผู้นั้นไม่อาจมาทําสัญญาจ้างได้ตามกําหนด
(4) กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับที่ 1 จะต้องมาทําสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ในวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2560 เวลา 09.00 น.
และจะส่งตัวไปปฏิบัติงานยังสถานศึกษาในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

(นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ปฏิทินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไป
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กําหนดการดําเนินการ
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร

วัน/เดือน/ปี
วันที่30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม
2560
วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

4. การดําเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 18 ธันวาคม 2560
- โดยการประเมินเอกสารประวัติ
และผลงาน
5. การดําเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ตําแหน่งครูผู้สอน
- โดยการสัมภาษณ์
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

สถานทีด่ าํ เนินการ
สพม.14 และเว็บไซต์
http://www.sesao14.org
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14
http://www.sesao14.org
สพม.14 และเว็บไซต์
http://www.sesao14.org
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14
http://www.sesao14.org
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
http://www.sesao14.org

6. ประกาศผลการเลือกสรร

ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

สพม.14 และเว็บไซต์
http://www.sesao14.org

7. รายงานตัวและทําสัญญาจ้าง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
(ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. )

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14

8. เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สถานศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
จังหวัดรนอง

รายละเอียดประกอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
1. ประวัตแิ ละผลงาน (50 คะแนน)
ให้จัดทําเอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4
(รวมเอกสารประกอบการพิจารณา) ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุดและ ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วดั
1 คุณวุฒิการศึกษา
1.ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต
2.ระดับปริญญาโท
3.ระดับปริญญาเอก
2 ประสบการณ์การสอนในตําแหน่งที่รับสมัคร
1.ไม่มีประสบการณ์การสอน
2.ระยะเวลา 1 – 2 ปี
3.ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป

ค่าคะแนน
(10 คะแนน)
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
(10 คะแนน)
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอนในตําแหน่งทีร่ ับ
สมัคร นับถึงวันรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย (เศษของปีตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
3 ผลที่เกิดจากการทํางาน ความรู้ ความสามารถ
(10 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น
และทักษะพิเศษ
เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือหลักฐาน
อื่นที่แสดงว่าได้รับรางวัล หรือ
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะพิเศษ
4 แนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่
(10 คะแนน) พิจารณาจากการอธิบายแนว
ทางการพัฒนาตนเองและงานใน
หน้าที่ของตําแหน่งที่รับสมัคร
(10 คะแนน) พิจารณาจากการอาศัยอยู่
5 ภูมิลําเนา
1.ภูมิลําเนาอยู่นอกจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร 8 คะแนน ภูมิลําเนานั้น ได้แก่สถานที่เกิด
10 คะแนน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อย
2.ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาที่รับสมัคร
กว่า 6 เดือน

2. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
10 คะแนน
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
10 คะแนน
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
10 คะแนน
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
10 คะแนน
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน
------------------------------------------------------------------

