
                                      
 
       
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครครูเกษียณอายุราชการเพ่ือจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา 

ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
............................................................................. 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิง
ประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาท าการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สาขาวิชาที่จ าเป็นและขาดแคลน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และ
ระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา 
1.1 ต าแหน่งว่าง/วิชาเอกท่ีรับสมัคร  
      1) โรงเรียนวัดพังตรุ อ าเภอพนมทวน  วิชาเอกพลศึกษา  
1.2 อัตราค่าจ้าง 17,000 บาท/คน/เดือน 
1.3 ระยะการจา้งวันที่ 13 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562รวม 3 เดือน 18 วนั 
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
2.1 เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต  
      ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาก าหนด 
2.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีสมัคร  
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 
มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาราชการ  

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด โดยแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้ 
      4.1 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร 
      4.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  
      4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)  
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                         4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1” x 1.5” จ านวน 3 รูป 
      4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
ซึ่งระบุไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
      4.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ 
และยังไม่หมดอายุ 
      4.7 หากวุฒิการศึกษาที่สมัครไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบ ขอให้แนบหนังสือรับรอง 
การสอนวิชาเอกนั้นๆ จากสถานศึกษาที่เคยปฏิบัติงานการสอน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาลงชื่อรับรอง 
      4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล  
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
      4.9 เอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ  

5. การยื่นใบสมัคร 
    5.1 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเอง 

ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
    5.2 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 

ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้
ไม่สามารถติดต่อได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น 

     5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th  โดยประกาศเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัครแยกตาม
สาขาวิชาเอกที่สมัคร  

7. การด าเนินการคัดเลือก 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)        
ซึ่งองค์ประกอบของการคัดเลือกประกอบด้วยการสังเกต การตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม      
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษาบุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ
อุดมการณ์ ประสบการณ์ในการสอน และสุขภาพร่างกายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562   
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า ชั้น 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
      จะประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และทางเว็บไซต์ 
http://www.kan2.go.th  โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสูงสุดตามล าดับ หากได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 

http://www.kan2.go.th/
http://www.kan2.go.th/
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  10.การจ้างและท าสัญญาจ้าง 
       10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ในอัตราค่าจา้งเดือนละ 17,000 บาท)  
โดยวิธีการจ้างเหมา  
       10.2 หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาด
คุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น   

       จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ ณ วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ.2562                                                                                                                  
                                                                         

                                                                           
           (นายอาดุลย์  พรมแสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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ก าหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพื่อจ้างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

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

 

        ประกาศรับสมัคร     วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

          รับสมัคร      วันที่  4 – 6 มิถุนายน 2562  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันที่  10 มิถุนายน 2562  

 คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์   วันที่  11 มิถุนายน 2562  

 ประกาศผลการคัดเลือก     ภายในวันที่  12 มิถุนายน 2562 

 เริ่มด าเนินการจ้าง    วันที่ 13  มิถุนายน 2562  

 
 
                  ……………………………………. 
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