ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่ อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการและแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ พ.ศ.2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/2019 ลงวันที่ 7
เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

1.2 ชื่อตําแหน่ง

พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
1.4 กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร จํานวน 2 อัตรา
1.4.1 วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
- โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อําเภอเกาะพะงัน ตําแหน่งเลขที่ พ311825
1.4.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
- โรงเรียนวัดกลาง อําเภอเกาะสมุย ตําแหน่งเลขที่ พ311844
1.5 ค่าตอบแทน

18,000 บาท / เดือน

1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30
กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

2
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง )
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
(1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
(2) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม(สุภาพสตรีสวมกระโปรง)
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3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จํานวน 3 รูป
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(4) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(5) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง)
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
จํานวน 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th
5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 จะทํ า การเลื อ กสรรโดย
ทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้เข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน(ปรนัย)
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2563 ตามกําหนดการ ดังนี้
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วัน/เวลา
13 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เวลา 10.30 - 11.30 น.

รายการ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

14 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

คะแนนเต็ม
150 คะแนน

วิธีการประเมิน

50 คะแนน
50 คะแนน

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

50 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

สําหรับสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิสอบ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในแต่ละกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรร
7.1 การประกาศรายชื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th
7.2 การขึน้ บัญชีและการยกเลิกการขึน้ บัญชีผผู้ ่านการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
7.2.1 ผู้นั้นได้รบั การจ้างตามตําแหน่ง
7.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
7.2.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
7.2.4 บัญชีผู้ผา่ นการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
7.2.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 จะจัดทําสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับที่ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรในแต่ ละกลุ่ ม วิ ชาเอกตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรั บสมัค ร เมื่ อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งอนุมัติงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุมัติงบประมาณแต่ละครั้ง แต่
ไม่เกินคราวละสี่ปี
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผสู้ อน
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
----------------------------------------------------------1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
5. ประกาศผู้ผา่ นการสรรหาและเลือกสรร
6. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้าง

ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2563
(ในวันและเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2563
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สพฐ.
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร จํานวน 2 อัตรา
ที่
1
2

กลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

จํานวน
รหัส
สถานศึกษาที่จะจัดจ้าง
ที่รับสมัคร กลุ่มวิชา
1
01
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อ.เกาะพะงัน
1
02
โรงเรียนวัดกลาง อ.เกาะสมุย

2. รายละเอียด กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ตําแหน่ง

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

พนักงานราชการ 1. ภาษาไทย
(ครูผู้สอน)
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(4) ภาษาและวรรณคดีไทย
(5) วรรณคดีไทย
(6) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(7) ภาษาไทยและการสื่อสาร
(8) ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
(9) ภาษาไทยธุรกิจ
(10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (9)
พนักงานราชการ 1. คณิตศาสตร์
(ครูผู้สอน)
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา
(4) การศึกษาคณิตศาสตร์
(5) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(6) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
(7) คณิตศาสตร์สถิติ
(8) สถิติ
(9) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่
ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (8)

จํานวน
ที่รับสมัคร
1

รหัส
กลุ่มวิชา
01

1

02
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตําแหน่งพนักงานราชการ
ตําแหน่งครูผสู้ อน
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
.........................................................
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
1.1 ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
- สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1) กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแห่งชาติ
2) กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3) กฎหมายเกีย่ วกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองเด็ก
6) กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
- วินัยและการรักษาวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพทางการศึกษา
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- การพัฒนาผูเ้ รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิจัยทางการศึกษา
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร
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3. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม โดย
ประเมินจาก
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา
3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา
บุคลิกภาพ การสื่อสาร
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเชื่อมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่และเจตคติ
และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ
****************
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มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
**********
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาสมัคร
มีเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมสถานที่รบั สมัคร โดยเว้นระยะห่างตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2. อนุญาตให้เฉพาะผู้มาสมัคร เข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัคร
3. ให้ผู้สมัคร จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ไม่อนุญาตให้
ผู้มาสมัคร นําสัมภาระและอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็นในการสมัครมาด้วย
4. ให้ผู้มาสมัครสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย
*********
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