
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
……………………………….. 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ   
คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการ
คัดเลือก พ.ศ. 2552  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง   แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559         
ลงวันที ่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน   
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
 ขอบข่ายและลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน    
และ  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   มีการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้   โดยเน้น ความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอ่ืน           
ที่เก่ียวข้อง 
 อัตราว่าง  จ านวน  6  อัตรา ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ อ าเภอล าลูกกา  
โรงเรียนวัดพืชอุดม  อ าเภอล าลูกกา และโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ อ าเภอหนองเสือ 

2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนร่วมจิตประสาท  และโรงเรียน
วัดโสภณาราม  อ าเภอล าลูกกา 

3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  จ านวน  1  อัตรา  ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดนพรัตนาราม  อ าเภอหนองเสือ 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ   18,000   บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามสิทธิ 
 สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                        2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ   
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที ่
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (8)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร  ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2538 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ                 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร      
       3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

    4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง 
สิทธิซึ่งทางคุรุสภาออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุมาเป็นหลักฐานการสมัคร และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลัง
วันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ 

3. การรับสมัคร    

3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่     
23 กรกฎาคม  2563  เวลา  08.30  - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
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 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ติดที่ใบสมัคร จ านวน 1 รูป และติดที่บัตรประจ าตัวผู้สอบ จ านวน           
2 รูป) 

(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 

(3) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน  

1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ตามมาตรา 30(5)  
(5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ 

ที่ทางคุรุสภาออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน  1  ฉบับ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ผู้สมัครหมดอายุ และได้ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ให้ใช้เอกสาร
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 
   (5.1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูล ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่ใช้อนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
   (5.2) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว          
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  พร้อมถ่าย 
ส าเนา จ านวน 1   ฉบับ 
 เงื่อนไขในการสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด          
อันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ  
ไว้ด้วย 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ทาง www.ptt2.go.th  หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก    

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือก พนักงาน
ราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน  โดยการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ 
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 5.1 ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยวิธีการสอบ
สอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ ในเรื่องต่อไปนี้ 
  * หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  * หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
  * จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  * การพัฒนาผู้เรียน 
  * การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5.2 ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ทดสอบความรู้
ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทางหรือวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  
 5.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว

และประวัติการศึกษา 
2 การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์ การประกอบคุณงาม

ความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา

จากการสื่อสาร 
4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากเจตคติ และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู 
5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม โดยมี     

หลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 
6. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 
วัน / เดือน / ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 
วันเสาร์ที่ 29 

สิงหาคม 2563 
09.00 น. เป็นต้นไป. ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 

วิชาการศึกษา  
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก   
ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและ
วิชาชีพ 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ 

50 คะแนน 
 

50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
หมายเหตุ  สถานที่ในการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
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7. เกณฑ์การการตัดสิน 
 7.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  กรณผีู้ผ่านการคัดเลือก  ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนได้ล าดับที่ดีกว่า 

7.2 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น    

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก แต่ละกลุ่มวิชาเอกแยกกัน ตามล าดับคะแนนสอบ ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2563 ทาง 
www.ptt2.go.th  และป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  และ
จะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

9. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  9.1 ได้รับการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  9.2 ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 
  9.3 ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างภายในวัน เวลา ที่ก าหนด 
  9.4 ไม่อาจเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  9.5 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
  9.6 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

10. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการการคัดเลือก 

 10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละกลุ่มวิชาเอกและอยู่ในล าดับที่ที่จะท าสัญญาจ้าง จะท าสัญญาจ้าง   
ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 

 10.2 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างครั้งแรกให้รายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน ที่จะต้อง
ทราบประกาศผลการคัดเลือก 

 10.3 หากมีต าแหน่งว่างภายหลัง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยส่ง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร ให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 
วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 
 

(นายชนาธิป  ส าเริง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

http://www.ptt2.go.th/


ปฏิทินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

.................................... 
 
1. ประกาศรับสมัคร          ภายในวันที่  9  กรกฎาคม  2563 

2. รับสมัครทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันศุกร์ที่  17  - วันพฤหัสบดีที่   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 23  กรกฎาคม  2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       ภายในวันพฤหัสบดีที ่ 6  สิงหาคม  2563 

4. สอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ         วันเสาร์ที่  29  สิงหาคม  2563   

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        ภายในวันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2563  

6. รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงานที่สถานศึกษา   วันอังคารที่  1  กันยายน  2563 
 
 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


