ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
--------------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่งที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์
มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสา
เข้ามาทาการสอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาที่จาเป็นและ
ขาดแคลน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณ และระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงมีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ
ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มาทาหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยดาเนินการ
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7254 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6266 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จึงประกาศรับสมัครครูที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว มาทาหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 26 อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากาหนด
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. อัตรำค่ำตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 17,000 บาท/เดือน (ระยะเวลาการจ้าง
จะเริ่มจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณค่าจ้างจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ยกเว้นเดือนเมษายน 2561) ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

-24. กำรรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
4.2.1 บัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ และสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4.2.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4.2.3 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และทางเว็บไซต์
http://www.atg.obec.go.th/
6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการคัดเลือก โดยการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต โดยประเมินจาก
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2) การประกอบคุณงามความดี
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ
5) เจตคติและอุดมการณ์
7. วัน เวลำ และสถำนที่ดำเนินกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการคัดเลือก ตามตาราง ดังนี้
วัน/เวลา
วิชาที่คัดเลือก
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
50 คะแนน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (สอบสัมภาษณ์)
สาหรับสถานที่ดาเนินการคัดเลือก จะประกาศพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
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8. เกณฑ์กำรคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย หากผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ที่สมัครลาดับที่ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และทางเว็บไซต์
http://www.atg.obec.go.th/
10. กำรจ้ำงและกำรทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณค่าจ้างจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และเมื่อมีการจัดทาสัญญาจ้างครบ
ทุกตาแหน่งตามประกาศแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บัญชีรายละเอียดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560
………………………………………………
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จานวนอัตราว่าง
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
1
วัดเซิงหวาย
กระทุ่มราย
เมืองอ่างทอง
1
ไชโย
1
วัดวงษ์ภาศน์
วัดนางเล่ว
ไชโย
1
โพธิ์ทอง
1
วัดท่าโขลง
วัดบ้านสร้าง
โพธิ์ทอง
1
โพธิ์ทอง
1
วัดสุวรรณราชหงษ์
วัดยางทอง
โพธิ์ทอง
1
โพธิ์ทอง
1
วัดโบสถ์(โพธิ์ทอง)
วัดศรีกุญชร
โพธิ์ทอง
1
โพธิ์ทอง
1
วัดสามประชุม
วัดสนธิธรรม
โพธิ์ทอง
1
โพธิ์ทอง
1
วัดทองกลาง
วัดขุมทอง
วิเศษชัยชาญ
1
วิเศษชัยชาญ
1
บ้านไผ่หมูขวิด
วัดนางชา
วิเศษชัยชาญ
1
วิเศษชัยชาญ
1
วัดวันอุทิศ
วัดต้นทอง
วิเศษชัยชาญ
1
วิเศษชัยชาญ
1
วัดลาดเป็ด
วัดยางมณี
วิเศษชัยชาญ
1
แสวงหา
1
วัดรัตนาราม
วัดจันทร์มณี
แสวงหา
1
แสวงหา
1
วัดบ้านพราน
วัดบ้านเพชร
แสวงหา
1
แสวงหา
1
บ้านดอนกร่าง
ประสิทธิวิทยาฯ
แสวงหา
1

โรงเรียน

วิชาเอกที่รับสมัคร
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
พลศึกษา
ประถมศึกษา
ภาษาไทย

หมายเหตุ
หากวิชาเอกไม่ตรงตาม
สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
ให้เทียบประสบการณ์
การสอนในวิชาเอก
ที่รับสมัคร โดยให้
ผู้อานวยการโรงเรียน
เดิม เป็นผู้รับรอง
พร้อมทั้งระบุระยะเวลา
ที่สอน ในสาขาวิชา
ที่รับสมัคร

เลขประจาตัวสอบ.................
ใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ติดรูปถ่าย

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

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล.................................................................................
สัญชาติ.......................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา.................................................
2. วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................อายุถึงวันสมัคร.............................ปี.......................เดือน
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.............................................................สถานที่ออกบัตร..........................................................
วันที่ออกบัตร.................................................................วันที่บัตรหมดอายุ.............................................................................
4. สถานที่ติดต่อทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............................
ถนน.............................................ตาบล...................................อาเภอ...............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์............................................................
5. คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร.............................................(................) สาขา/วิชาเอก................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา.....................................................................................ปี พ.ศ...................................
6. มีความประสงค์สมัครเข้าโครงครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วิชาเอก………………………………………………………………
โรงเรียน……………………………………………….อาเภอ………………………………………………………………..สพป.อ่างทอง
7. ก่อนเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานสอนที่โรงเรียน............................................................อาเภอ.......................................
สังกัด สพป/สพม.........................................................วิชาที่สอน................................................................
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในวิชาเอกที่สมัคร เป็นเวลา………………………..ปี
8. กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................................
สถานที่ติดต่อ.............................................................................................................โทรศัพท์................................................
9. หลักฐานที่แนบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
( ) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
วันที่..............เดือน........................................พ.ศ................
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับ
สมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับ
สมัคร

(ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร (ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
(..........................................................)
(..........................................................)
................../......................../...........................
…………………/……………………./………………………..

