
                                                                         

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    

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

                      ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ.และขาดแคลนครูตามสาขา
วิชาเอก เพ่ือคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ มาท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ในสถานศึกษา รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เพ่ือเป็นการน าความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก 
บุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในลักษณะจ้างเหมา
บริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 (ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม  2563) โดยด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ  04009/ว 7686 ลงวันที่  27 ธันวาคม  2562  จึงประกาศรับสมัครข้าราชการครูที่
เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ  รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มาท าหน้าที่เป็นครู
อัตราจ้าง  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัคร 
                        1.1 ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
จ านวน   17  อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)                             

                    2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือก 
                          2.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
       2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาก าหนด 
       2.3 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การสอนในวิชาเอกท่ีรับสมัคร  
       2.4 มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี  ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
       2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

  3.  อัตราค่าจ้าง   จ านวน 17,000.-  บาท/เดือน  
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                      4. การรับสมัคร 
                            4.1.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ระหว่างวันที่ 
27 – 31 มกราคม  2563   ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระบุ
สถานศึกษาที่มีอัตราว่างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  
                         4.2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                                4.2.1  บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ หรือหนังสือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
                                    4.2.2  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ /ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) 
พร้อมส าเนาภาพถ่าย  1 ฉบับ   
   4.2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาก าหนด  
                               4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1 นิ้ว  ถ่ายครั้ง
เดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   จ านวน  3  รูป    
                               4. 2.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
                               4.2.6 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุลและทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
   4.2.7 เอกสาร/หลักฐานแนบแบบประเมินคุณลักษณะตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน  2560  จ านวน  1  ชุด 

            ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

                     5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ  เขต  2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกภายในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
เขต 2   และทางเว็บไซต ์ www.chaiyaphum2.go.th  

                     6. การสอบคัดเลือก หลักสูตร  และวิธีการคัดเลือก 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่            
12 กุมภาพันธ์  2563   ตามรายละเอียดดังนี้ 
   6.1 ภาค ก ประเมินศักยภาพผู้เข้ารับการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
   6.2 ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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                  7. วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกตามตาราง
ที่แนบ     
 

วันเวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี  12  กุมภาพันธ์  2563 
 

เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
 
 
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 

ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับ   
   ต าแหน่งและวิชาชีพ  (สอบสัมภาษณ)์   

ภาค ก  ประเมินศักยภาพตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด  

 

50  คะแนน 
 
 

30 คะแนน 
 

 

 

        สถานที่ด าเนินการคัดเลือก  จะด าเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุมสารีบท  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2      

     8. เกณฑ์การคัดเลือก                        
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้ คะแนนรวมในแต่ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับที่จาก 
ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกเป็นรายโรงเรียน หากผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครล าดับที่ก่อนเป็น
ผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

   9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
คัดเลือก  ภายในวันที่  14 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
และทางเว็บไซต์  www.chaiyaphum2.go.th   

            10. การจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
          ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการ
คัดเลือก เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานการสอน และท าสัญญาจ้างตามอัตราว่าง  ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563    
ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2563 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่    17    เดือน   มกราคม    พ.ศ.  2563                                         

                                                          
 
                           (นายมนัส  เจียมภูเขียว)  
                ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน 
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ชัยภูมิ เขต 2  ลงวันที่  17   มกราคม  2563) 

ที่ โรงเรียน อ าเภอ 
 

สาขาวิชาเอก 
จ านวน

อัตราว่าง 

1 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

2 บ้านทิกแล้ง (สาขาห้วยหินลับ) เกษตรสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

3 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์ ปฐมวัย,ประถมศึกษา,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 

1  อัตรา 

4 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์ ปฐมวัย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา,ดนตรี,
เกษตรกรรม 

1  อัตรา 

5 บ้านป่าว่าน คอนสาร สังคมศึกษา,วิทยาศาสตรการกีฬา,
คอมพิวเตอร,์คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
,ปฐมวัย 

1  อัตรา 

6 บ้านห้วยทรายทอง คอนสาร ประถมศึกษา,คณิตศาสตร์,พลศึกษา, 
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

7 บ้านน้ าทิพย์ คอนสาร ปฐมวัย,ประถมศึกษา,คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

8 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อ ประถมศึกษา,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ 

1  อัตรา 

9 บ้านดงพอง แก้งคร้อ ประถมศึกษา,ภาษาไทย,ปฐมวัย,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

10 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อ ปฐมวัย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,
ภาษาไทย,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

11 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อ ปฐมวัย,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,
วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ 

1  อัตรา 

12 บ้านนาดี บ้านแท่น ภาษาไทย,ปฐมวัย,วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

13 บ้านวังหิน บ้านแท่น ปฐมวัย,ประถมศึกษา,ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ 

1  อัตรา 

14 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียว ปฐมวัย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,
ภาษาไทย,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

15 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียว ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,
วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ 

1  อัตรา 

16 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียว ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์
,สังคมศึกษา 

1  อัตรา 

17 บ้านนาหัวแรด ภูเขียว คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 
 

1  อัตรา 

 


