ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

.....................................
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรอัตรำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้กับสถำนศึกษำในสังกัดที่มีอัตรำกำลังครูต่ำกว่ำเกณฑ์ ก.ค.ศ.และขำดแคลนครูตำมสำขำ
วิชำเอก เพื่อคัดเลือกข้ำรำชกำรครูที่เกษียณอำยุรำชกำร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพ มำทำหน้ำที่ครูผู้สอน
ในสถำนศึกษำ รวมถึงมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เพื่อเป็นกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนดังกล่ำว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติกำรสอน ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ในลักษณะจ้ำงเหมำ
บริกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลำ 5 เดือน
(ตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน – 31 มีนำคม 2564) โดยดำเนินกำรตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6800 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 จึงประกำศรับสมัครข้ำรำชกำรครู
ที่เกษียณอำยุรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพ รวมถึงมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มำทำหน้ำที่เป็นครู
อัตรำจ้ำง ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูอัตรำจ้ำง ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
จานวน 4 อัตรา (รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือก
2.1 เป็นข้ำรำชกำรครูผู้สอนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำต
ปฏิบัติกำรสอนที่คุรุสภำกำหนด
2.3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรสอนในวิชำเอกที่รับสมัคร
2.4 มีสุขภำพแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน
2.5 ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
3. อัตราค่าจ้าง จำนวน 17,000.- บำท/เดือน

-24. การรับสมัคร
4.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่
3 – 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลำรำชกำร ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระบุ
สถานศึกษาที่มีอัตราว่างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
4.2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.2.1 บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ หรือหนังสือรับรองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และ
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำภำพถ่ำย จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.2.2 ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ /ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript)
พร้อมสำเนำภำพถ่ำย 1 ฉบับ
4.2.3 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนที่คุรุสภำกำหนด
4.2.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำขนำด 1 x 1 นิ้ว ถ่ำยครัง้
เดียวกันซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม ตำม
กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549
4.2.6 หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุลและทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
พร้อมสำเนำภำพถ่ำย 1 ฉบับ
4.2.7 เอกสำร/หลักฐำนแนบแบบประเมินคุณลักษณะตำมประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
5. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ
กำรคัดเลือกภำยในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ
เขต 2 และทำงเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th
6. การสอบคัดเลือก หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินกำรสอบคัดเลือก
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตำมรำยละเอียดดังนี้
6.1 ภำค ก ประเมินศักยภำพผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
6.2 ภำค ข ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
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7. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินกำรคัดเลือกตำมตำรำง
ที่แนบ
วันเวลา
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เวลำ 09.00 น. – 11.00 น.
เวลำ 11.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ภาค ข ประเมินควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่งและวิชำชีพ (สอบสัมภำษณ์)

50 คะแนน

ภาค ก ประเมินศักยภำพตำม
องค์ประกอบ ตัวชี้วดั

30 คะแนน

หมายเหตุ

สถำนที่ดำเนินกำรคัดเลือก จะดำเนินกำรคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำรีบท สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
8. เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมในแต่ภำค ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จำก
ผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย แยกเป็นรำยโรงเรียน หำกผู้สอบได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่สมัครลำดับที่ก่อนเป็น
ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดกี ว่ำ

9. การประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
และทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th

10. การจ้างและการทาสัญญาจ้างผู้ผา่ นการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก เป็นอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนกำรสอน และทำสัญญำจ้ำงตำมอัตรำว่ำง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกำศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

(นำยมนัส เจียมภูเขียว)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
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บัญชีรายละเอียดตาแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่ พฤศจิกำยน 2563)
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

1

บ้ำนดงพอง

แก้งคร้อ

2

บ้ำนหินลำดพัฒนำ

บ้ำนแท่น

3

บ้ำนคอนสำร

คอนสำร

4

บ้ำนท่ำคร้อโนนศิลำ

เกษตรสมบูรณ์

สาขาวิชาเอก
ภำษำอังกฤษ,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์,
วิทยำศำสตร์,สังคมศึกษำ,ประถมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์,
วิทยำศำสตร์,สังคมศึกษำ,ประถมศึกษำ
ปฐมวัย,ประถมศึกษำ,ภำษำไทย,
คณิตศำสตร์, ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ,สังคมศึกษำ,ไทย,
ประถมศึกษำ

จานวน
อัตราว่าง
1 อัตรำ
1 อัตรำ
1 อัตรำ
1 อัตรำ

