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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

------------------------- 
 

 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2536  และ (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2539 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ   เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จงึประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

 1. ตําแหน่งพนักงานราชการ 
 1.1. ช่ือกลุ่มงาน ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
   ช่ือกลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
   ช่ือตําแหน่ง    พนักงานราชการทั่วไป  ตําแหน่งครูผู้สอน 
   ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
    (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
    (2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
    (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
    (4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 
   อัตราว่าง  7  อัตรา  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   ค่าตอบแทน  18,000  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
   ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทัง้น้ีต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง 
      ถึงวันที่  30 กันยายน 2561 
 

  1.2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   1.2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
     (1)  มสีัญชาติไทย 
     (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
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     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4)  ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
     (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (9)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง ) 
     (10)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (11)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     (1) มีคุณวุฒิไมตํ่่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รบัรอง
และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร 
     (2)  มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

 2. ตําแหน่งลกูจ้างชั่วคราว 
     2.1  ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน 
   2.1.1 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
         7  อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน 
   2.1.2 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  3  อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน 
   2.1.3 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   16 อัตรา ค่าตอบแทน   9,000 บาท/เดือน 
 

       2.2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   2.2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
     (1)  มสีัญชาติไทย 
     (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4)  ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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     (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง 
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ
กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
     (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (9)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง ) 
     (10)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (11)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 

   2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

    2.2.2.1 ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
     (1) มีคุณวุฒิไมตํ่่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รบัรอง
และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร 
     (2)  มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

    2.2.2.2 ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
     (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท 
สาขาเคมี, ฟิสกิส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
     (2) กรณีที่ไม่มผีู้สมัครตามข้อ (1) สามารถรบัสมัครผูจ้บการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สขุภาพ, สตัวศาสตร์, สาธารณสขุศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, 
เภสชัศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร ์หรือแพทยศาสตร์ 

   ทั้งน้ี หากมีผู้ย่ืนใบสมัครที่มีคณุสมบัติตามข้อ (1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1  จะไม่นําใบสมัครของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (2)   ไปพิจารณาประกาศเป็นผู้มีสทิธิเข้ารับการ
สรรหาและเลอืกสรร และจะประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เมือ่ไม่มีผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติตาม   
ข้อ (2) เท่าน้ัน 
 
 

    2.2.2.3 ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
     (1)  ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     (2)  เป็นผู้มจีิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
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 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่นการรับสมัคร 
   (1) ผู้ทีม่ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ระหว่างวันที่  25 - 31 มกราคม 2561  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผูส้มัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม 
 

  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1 ตําแหน่ง พนักงานราชการ, ครรูายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขัน้วิกฤติ, 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ย่ืนเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัคร ดังน้ี 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 3 รูป) 
    (2) ปริญญาบัตร หรอืหนังสอืรับรองคุณวุฒิ  ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย  ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
   ในกรณีไมส่ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวย่ืนพรอ้มใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันทีท่ี่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้ 
    (4)  บัตรประจาํตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน   ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    (5)  ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลกัฐานทีใ่ช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน (ยกเว้นตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์) 
ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    (6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส  (ถา้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
    (8) หนังสอืรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9 หรือ สด.43) เฉพาะผูส้มัครที่เป็นชาย 
ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   3.2.2 ตําแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   ย่ืนเอกสารหลกัฐานพร้อมใบสมัคร ดังน้ี 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 3 รูป) 
    (2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมคัร 
โดยจะต้องสําเรจ็การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมคัรวันสุดท้าย ฉบับจรงิพร้อมสาํเนา 
จํานวน 1 ชุด 
   ในกรณีไมส่ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุรายละเอียดที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึง่จะต้องอยู่ภายในกําหนด
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้ 
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    (3)  บัตรประจาํตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน   ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
    (4) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส  (ถา้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   
    (5) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
    (6) หนังสอืรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9 หรือ สด.43) เฉพาะผูส้มัครที่เป็นชาย 
ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
 ทั้งน้ี เอกสารทกุรายการ ให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ด้วย 
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง) 

 

  3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   3.4.1ผูส้มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มคีวาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครสอบไมม่ีสทิธิสมัครสอบตามประกาศรับสมคัรดังกล่าว ใหถ้ือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
   3.4.2  ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิสมัครตําแหน่งที่รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรได้เพียง
ตําแหน่งเดียว 
  
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
และหรือทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
 
 5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  5.1 ตําแหน่งพนักงานราชการ (ครูผูส้อน) และตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤติ 
   5.1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป      โดยวิธีสอบข้อเขียน    คะแนน  50  คะแนน 
   5.1.2  ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง        โดยวิธีสอบข้อเขียน    คะแนน  50  คะแนน 
   5.1.3  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนน  50  คะแนน 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

  5.2  ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
   ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนน  50  คะแนน 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
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 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  6.1 ตําแหน่งพนักงานราชการ (ครูผูส้อน)  และตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤติ 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไมน้่อยกว่าร้อยละ  60   และจะประกาศเรียงลําดับ
จากผูท้ี่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในแต่ละตําแหน่งที่รับสมัคร ในกรณีทีผู่้ผ่านการสรรหามคีะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  มากกว่า เป็นผู้ได้ลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้
คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่า เป็นผู้ได้ลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า 
 

  6.2 ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    
 
 7. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร  ในวันที่  10 - 11 กุมภาพันธ์  2561  ตามกําหนดการดังน้ี 
 

  7.1 ตําแหน่งพนักงานราชการ (ครูผูส้อน)  และตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤติ 
 

เวลา รายการ คะแนน 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
 

09.00 - 10.00 น. 
 

11.00 - 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
 

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  
 

วิชาความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
 

50  คะแนน 
 

50  คะแนน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 
 

50  คะแนน 

 
 
  7.2  ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

เวลา รายการ คะแนน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
 
 

50  คะแนน 

 

 
สําหรบัสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบ 
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 8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชรีายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1  การประกาศรายชื่อ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้    ภายใน วันที ่14  กุมภาพันธ์  2561     ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th   
  8.2  การขึ้นบญัช ี
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผา่นเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
และบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   8.2.1  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   8.2.2  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   8.2.3  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   8.2.4  บัญชีผูผ้่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   8.2.5  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

 9.  การจัดทําสัญญาจ้างของผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร 
  9.1 จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ครั้งแรก  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 09.30 น. โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยใช้รายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัว
เพ่ือจัดจ้าง ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบ
ประกาศการข้ึนบัญชี  สําหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  และจะต่อสัญญาจ้างอีก  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
  9.2  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเน่ือง จะ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดทําสัญญาจ้างต่อเน่ือง 
  9.3  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  อน่ึง  อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรบัเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  หากผูใ้ดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  
ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ 
 

   ประกาศ ณ วันที่   18  มกราคม  พ.ศ.2561 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
แนบท้ายประกาศสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่  18 มกราคม 2561 
 2. รับสมคัร       วันที่  25 - 31 มกราคม 2561 
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 
 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร    10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 5. ประกาศผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561  
 6. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง  15 กุมภาพันธ์ 2561 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตําแหนง่พนักงานราชการ (ครผูู้สอน) 
และตําแหนง่ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขัน้วิกฤติ 

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) 
......................................................... 

 

1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 1.1  ความรอบรู้  ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  -  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อกับการศึกษา 
  -  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   1) กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแห่งชาติ 
   2) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) กฎหมายเกีย่วกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) กฎหมายเกีย่วกับการคุ้มครองเด็ก 
   6) กฎหมายเกีย่วกับการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ 
 1.2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา            
ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปน้ี 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  คณุธรรม  จริยธรรม 
  -  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ 
  -  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
 2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา    ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอน  และการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผูเ้รียน 
  -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเน้ือหากลุ่มวิชา หรือทาง  
                หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร 
 

-/3. ความเหมาะสม ... 
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3.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
 ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดย
ประเมินจาก 
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติการศึกษา 
 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา บุคลิกภาพ 
การสื่อสาร 
 3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ พร้อมที่
จะเผชิญห้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
 3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด และ
วิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 3.5 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหมแ่ละเจตคติและ
อุดมการณ์ที่มต่ีอวิชาชีพครู 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชัว่คราว ตําแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) 

 
--------------------------------------- 

 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   

ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร(จากหลักฐานการรับสมัคร)  โดยประเมินจาก 
 1. ความรู้ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สมัภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
   - ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   - ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ความสามารถ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถทีจ่ะทํางานในหน้าที่ 
ความสามารถพิเศษ ความคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ประสบการณ์ (10 คะแนน)  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบคุณงาม
ความดี การดําเนินกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกาย
และจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   - ความประพฤติและอุปนิสัย 
   - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 
 5. ทัศนคติ  (10 คะแนน)  สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์   
(ความต้องการ แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทาํงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และ
คุณธรรมแนวความคิดและความเช่ือมั่นที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 
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ตําแหน่ง และ อัตราว่าง ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) 
 

------------------------------ 
 

1. ตําแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  จํานวน 7 อัตรา  ดังน้ี   
 

ที่ โรงเรียน อําเภอ ตําแหน่งเลขที ่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

1 บ้านโพหวาย เมืองฯ พ311809 คณิตศาสตร์ 
2 วัดปากคู กาญจนดิษฐ ์ พ311830 ภาษาอังกฤษ 
3 บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน พ311834 คณิตศาสตร์ 
4 บ้านหน้าค่าย เกาะสมุย พ311838 ภาษาอังกฤษ 
5 อนุบาลวัดเขาสวุรรณประดิษฐ ์ ดอนสัก พ311840 คณิตศาสตร์ 
6 บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก พ311843 คณิตศาสตร์ 
7 ชุมชนบ้านนางกํา ดอนสัก พ311844 ภาษาอังกฤษ 

 
 
2. ตําแหน่งครรูายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ  จํานวน 7 อัตรา  ดังน้ี   
 

ที่ โรงเรียน อําเภอ ตําแหน่งเลขที ่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

1 วัดนทีคมเขต เมืองฯ จ1105121 ภาษาอังกฤษ 
2 วัดโพธ์ินิมิต เมืองฯ จ1105122 วิทยาศาสตร์ 
3 วัดกลางใหม่ เมืองฯ จ1105123 ภาษาอังกฤษ 
4 บ้านบางใหญ่ เมืองฯ จ1105124 คณิตศาสตร์ 
5 บ้านกําสนประชาสรรค์ กาญจนดิษฐ ์ จ1105132 ภาษาอังกฤษ 
6 บ้านห้วยโศก กาญจนดิษฐ ์ จ1105143 คณิตศาสตร์ 
7 วัดบ้านใน กาญจนดิษฐ ์ จ1105150 ภาษาอังกฤษ 

 
หมายเหตุ   
 วิชาเอกอื่นที่เก่ียวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในตําแหนง่พนักงานราชการ(ครผูู้สอน) และ
ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ  ที่รับสมัครต้องเป็นวิชาเอกที่ ก.ค.ศ.รบัรอง 
กรณีหลักฐานมิได้ระบุวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากที่ประกาศรบัสมัครนี้ ให้นบัจํานวนวิชาที่
เก่ียวข้อง จากรายวิชาใน Transcip ทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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3. ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 
  

ที่ โรงเรียน ตําแหน่งเลขที ่ อําเภอ 

1 บ้านควนยูง จ3103044 เมืองสุราษฎร์ธานี 
2 วัดนิกรประสาท จ3103047 กาญจนดิษฐ ์
3 วัดคุณาราม จ3103051 เกาะสมุย 

 
 

4. ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 16 อัตรา ดังน้ี 
 

ที่ โรงเรียน ตําแหน่งเลขที ่ อําเภอ 

1 บ้านท่าเพชร 43 เมืองสุราษฎร์ธานี 
2 บ้านสันติสุข 55 เมืองสุราษฎร์ธานี 
3 วัดนิกรประสาท 10 กาญจนดิษฐ ์
4 วัดวชิรประดิษฐ ์ 56 กาญจนดิษฐ ์
5 วัดแสงประดิษฐ ์ 57 กาญจนดิษฐ ์
6 วัดพุฒ 11 กาญจนดิษฐ ์
7 บ้านบางสําโรง 12 กาญจนดิษฐ ์
8 บ้านควนนิมิต 13 กาญจนดิษฐ ์
9 วัดบ้านใน 17 กาญจนดิษฐ ์
10 วัดประสพ 21 กาญจนดิษฐ ์
11 บ้านหาดริ้น 58 เกาะพะงัน 
12 บ้านอ่างทอง 59 เกาะสมุย 
13 บ้านบ่อผุด 60 เกาะสมุย 
14 บ้านบางรักษ์ 50 เกาะสมุย 
15 วัดชลคราม 47 ดอนสัก 
16 บ้านนํ้าฉา 61 ดอนสัก 

  

 

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


