ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เรื่อง จ้างเหมาบริการรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้รบั จ้าง)
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีความประสงค์รบั สมัครข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตาแหน่งครูผสู้ อน เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ครูผสู้ อนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตามโครงการครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ผู้รับจ้าง) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 6518 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 จึงประกาศรับสมัครครูผู้ทเี่ กษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างให้
ทาหน้าที่ครูผสู้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
1.1 จ้างเหมาบริการรายเดือน ตาแหน่งครูผสู้ อน ตามโครงการครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
จานวน 2 อัตรา (โรงเรียนและสาขาวิชาเอกตามแนบท้ายประกาศนี)้ อัตราจ้างเดือนละ 17,000 บาท ระยะเวลา
การจ้างระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ยกเว้น เดือน เมษายน 2562
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นข้าราชการครูในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้ว
2.2 มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ที่คุรุสภากาหนด
2.3 มีประสบการณ์การสอนในวิชาเอกทีส่ มัคร (หากสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับสถานศึกษาต้องการ
ให้ขอหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาเดิมเพือ่ ประกอบการสมัคร)
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัตหิ น้าที่การสอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วัน เวลำและสถำนที่สมัคร
ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
4. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร
4.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
จานวน 1 ฉบับ

-24.6 ใบรับรองแพทย์ซงึ่ รับรองโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.8 หนังสือรับรองผลการปฏิบัตงิ านจากสถานศึกษาเดิม กรณีสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษา (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้ารับ
การคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
และทาง http://www2.osea2.go.th
6. วิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบแนบท้าย
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตาแหน่งครูผสู้ อน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะทาการคัดเลือกในวันที่ 3 ธันวาคม
2561 ณ ห้องประชุมสระกาแพงน้อย สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป
9. กำรประกำศผู้ได้รับคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และทาง http://www2.osea2.go.th
10. กำรจ้ำง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะจัดทาสัญญาจ้างโดยวิธีจ้างเหมา
บริการจากงบดาเนินงาน โครงการครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 17,000 บาท โดยเริม่ จ้างระยะที่ 1 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 และระยะที่ 2
เริ่มจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายธีระพงศ์ บุษบงก์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตาแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผูร้ ับจ้าง)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการรายเดือน
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
ที่
1

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

ค่าคะแนน
10 คะแนน

2

การประกอบคุณงามความดี

10 คะแนน

3

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

4

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

5

การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา
พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ
คุณงามความดี ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจาการสื่อสาร
พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู
พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปญ
ั หาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปญ
ั หานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได้

รายละเอียดสถานศึกษาและสาขาวิชาเอกที่รบั สมัครบุคคลเพื่อจ้างมาทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561)
จานวน
ที่ ตาแหน่ง
ชื่อสถานศึกษา
สาขากลุ่มวิชาเอกที่ต้องการ
หมายเหตุ
อัตรา
1 ครูผสู้ อน บ้านตาทอง
ภาษาไทย หรือมีประสบการณ์การสอน
1
ในสาขาวิชาเอกที่รบั สมัคร
2 ครูผสู้ อน บ้านสะเดา
สังคมศึกษา หรือมีประสบการณ์การสอน
1
ในสาขาวิชาเอกที่รบั สมัคร

กาหนดการรับสมัครจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้รบั จ้าง)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
การดาเนินการ

วันที่ดาเนินการ

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร (ในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 26 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์คัดเลือก

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ดาเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2561

