
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
.............................. 

    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็ก ท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04010/ว 3921 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ประกอบกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีต าแหน่งว่าง จ านวน  1  อัตรา  

ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนท่ีจ้างจากงบประมาณรายจ่าย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียด ดังนี้ 
   1.ต ำแหน่งท่ีจะด ำเนินกำรคัดเลือก ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีบุคลากรวิทยาศาสตร์  
    - อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท  จ านวน  1  อัตรา     
     2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ดังนี ้
    2.1 จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 
ดังต่อไปนี ้
    (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    (3)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ  ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  หรือถูกส่ังพัก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
          /(8)ไม่เป็นกรรมการ... 
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    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิด
วินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   3. เง่ือนไขและอัตรำค่ำจ้ำง 
   3.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท  
   3.2 ไม่ผูกพันในการบรรจุแต่งต้ังหรือเปล่ียนแปลงสถานภาพเป็นข้าราชการ หรือ  
พนักงานราชการ 
   3.3 ไม่มีการเล่ือนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
   3.4 สัญญาจ้างส้ินสุดลงตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  โดยสัญญาจ้างเริ่มต้ังแต่
วันท่ีส่ังจ้างไปส้ินสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน 2562 
  4. กำรรับสมัครคัดเลือก 
    4.1 การยื่นใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
http://www.chaiyaphum2.go.th   หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในระหว่างวันท่ี  23 – 31  มกราคม  2562   
ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ หมายเลข 044-861931 - 2  
ต่อ 17,18 
   4.2 เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการรับสมัคร 

(1) ส าเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
(3) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)     
     อย่างละ 1 ฉบับ  พร้อมฉบับจริง 
(4) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  อย่างละ 1 ฉบับ  พร้อมฉบับจริง 
(5) ใบรับรองแพทย์ท่ีสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือน      

                                               จ านวน 1 ฉบับ 
(6) หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 

     (7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
    5. เง่ือนไขกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการสมัครและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัครพร้อมยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล 
ท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าการรบัสมัครและการเข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้สมัครนั้น 
           /6.ประกาศ... 
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  6.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่  6  กุมภำพันธ์  2562  ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และทาง  http://www.chaiyaphum2.go.th 
   7. หลักสูตรกำรคัดเลือก 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และประเมินความรู้และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ปรากฏรายละเอียดตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศ     
        8. วัน เวลำและสถำนที่สอบคัดเลอืก 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะจัดให้สอบข้อเขียนและ
ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งในวันเสาร์ท่ี  16  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงเรียนภมูิวิทยา  
ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ตามก าหนดการในตาราง ต่อไปนี้  
 

ตำรำงกำรคัดเลือก 
 

วัน เวลำ วิชำทีสอบคัดเลือก 
คะแนนเต็ม 
50 คะแนน หมำยเหตุ 

วันเสาร์ท่ี 16 
กุมภาพันธ์   2562 

09.00 น. – 10.30 น. 
 
 
 
13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก 
1. ความรอบรู้ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 
ภาค ข 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  (สอบสัมภาษณ์) 
 

 50 คะแนน 
 
 
 
50 คะแนน 
 

 

  9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    9.2 การจัดล าดับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะจัดล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมาก 
ไปหาน้อย  กรณีได้คะแนนรวมภาค ก และภาค ข  เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
  10. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกภำยในวันที่  18  กุมภำพันธ์  2562   ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และทาง http://www.chaiyaphum2.go.th  และก าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 
          /11.การส่ังจ้าง... 
 
 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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  11. กำรสั่งจ้ำง 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จะส่ังจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามล าดับท่ีในบัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้และตามจ านวนอัตราว่างในวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2562   
        
    ประกาศ ณ  วันท่ี    16    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
                                                            
 

           

       (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
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บัญชีรายละเอียดการต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ จ านวนอัตรา อัตราค่าจ้าง 
1. 
 
 
 

ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์  1  อัตรา 
 

15,000.- บาท 
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หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคลำกรวิทยำศำสตร์ 
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

*************** 
1.ภำค ก  ทดสอบควำมรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ 
   ของวิชาชีพครู (สอบข้อเขียน แบบปรนยั)   คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   1.1 ความรอบรู้   ( 30 คะแนน) 
   1.1.1  ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    1.1.2  นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   1.1.3  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
   1.1.4  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547                  
                                        และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    4) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก   (20 คะแนน) 
      2. ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
              ให้ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ์  สังเกต  โดยประเมินจาก 

1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา   10  คะแนน 
2) การประกอบคุณงามความดี    10  คะแนน 
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา          10  คะแนน 
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ          10  คะแนน 
5) เจตคติและอุดมการณ์            10  คะแนน 
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