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ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความประสงค์จะคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่
กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000.- บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
3.1 เป็นข้าราชการครูในสัง กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว
3.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่
คุรุสภากำหนด
3.3 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
3.4 วิชาเอกที่รับสมัคร วิทยาศาสตร์
3.5 มีสุขภาพร่างรายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
3.6 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางการราชการ
4. การรับสมัคร
1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง
กัญ ไชยมิตรภาพที่ 182 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ
5. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. สำเนาวุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรอง
จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน 1 ฉบับ
***ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
ครูจากโรงเรียนที่รับราชการก่อนเกษียณอายุราชการ
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6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
**เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำหรับฉบับสำเนา ให้รับรองความ
ถูกต้องทุกหน้า ทุกรายการ
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมั ครเข้ารับ การคั ดเลือ กจะต้อ งรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่าเป็ น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัค รพร้อมยื่ นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้ องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิ ดพลาดอั นเกิด จาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครเข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อำเภอแม่สอด
หรือสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055030166
8.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

เวลา
การคัดเลือก คะแนนเต็ม
สถานที่สอบ
09.00-11.00 น. ประเมินผลงาน 50 คะแนน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
27 มกราคม 2563
11.00-12.00 น. สัมภาษณ์
50 คะแนน แม่กื้ดหลวงฯ
*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
9.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
พิจารณาจาก
1) คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
2) ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งครูผู้สอน (ก่อนเกษียณอายุราชการ)
2. สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
พิจารณาจาก
1) ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2) ความสามารถ
3) จิตวิญญาณของความเป็นครู
4) ท่วงที วาจา อุปนิสัย
5) ทัศนคติและแรงจูงใจ

3
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนตาม
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ต้องได้คะแนนรวมในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
11 . การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 จะประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงตามคะแนนรวมสุดลงมาตามลำดับ กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนน
เท่ากัน จะพิจารณาจัดลำดับโดยให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
12. การประกาศผลคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง
กัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หรือสามารถสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 055030166
13. การดำเนินการจ้าง
จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน (เริ่ม 1
กุมภาพันธ์ 2563- 31 มีนาคม 2563) โดยระยะเวลาการจ้าง จะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่
182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่
ของผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้าง หรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสมยศ ยิ่งยงเมธี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
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กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัด โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
*****************************
การดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ
ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563
รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2563
ดำเนินการคัดเลือก
วันที่ 27 มกราคม 2563
(ประเมินผลงาน)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง

ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัคร และความเหมาะสม

