ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
..............................................................................
ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึก ษาประถมศึก ษาศรีส ะเกษ เขต 1
มีความประสงค์จะรับสมัค รบุ คคลเพื่อคัด เลือกจ้ างเป็นครูผู้ทรงคุณ ค่าแห่งแผ่นดิ น ตามโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่ ศธ 04009 / ว 6800 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีก ารสรรหาลูกจ้ างชั่วคราวรายเดือนที่ จ้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่าย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2560 และหนังสือ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04138/ว 8455 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูก จ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง แผ่นดิน จานวน ๑ อัตรา
(อัตราค่าจ้าง 17,000 บาท) จานวน 1 อัตรา ( โรงเรียนบ้านทุ่งน้อ ย )
2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1เป็นข้าราชการครูในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว
2.2มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญ าต
ปฏิบัตกิ ารสอนที่คุรุสภาก าหนด
2.3มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ก ารสอนในสาขาวิช าเอกที่สมัค ร
2.4มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิ บัตหิ น้ าที่ก าร
สอน
2.5ต้องปฏิบัตงิ านได้เต็มเวลา และปฏิบัตติ ามระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือ ก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัค รได้ ที่โ รงเรี ยนบ้ านทุ่ง
น้อย สั งกั ดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึก ษาประถมศึ กษาศรี สะเกษ เขต 1 ระหว่างวัน ที่ 24 -26 พฤศจิก ายน
2563 ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.1ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่ าย จานวน 1 ฉบับ
4.2ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่า ย จานวน 1 ฉบับ
4.3ทะเบียนบ้านที่มีช่อื ผู้ สมัค ร ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่ าย จานวน 1 ฉบับ
4.4บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ส มัคร (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
ภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ
4.5รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิ น 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่
ด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.7ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน(ที่ยัง ไม่ หมดอายุ)
ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่ าย จานวน 1 ฉบับ
4.8หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมั ครด้ว ยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่ส ามารถติด ต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัค ร
5.3ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ เรี ยบร้อ ยต่อเจ้าหน้า ที่รับสมั ค ร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ ารั บการคัด เลือกเป็นลูก จ้าง
ชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่ าแห่งแผ่นดิน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

7. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีก าร สัมภาษณ์ตามองค์ประกอบ
การประเมินดังนี้
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1 ประวัตสิ ่วนตัวและประวัตกิ ารศึกษา

2
3
4
5

ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัตสิ ่วนตัวและประวัติ
การศึกษา
การจัด กิ จกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ ม 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถามและการ
วิชาหรือทางหรือวิชาเอกที่สมัค ร
นาเสนอประสบการณ์ก ารสอน
ผลงานหรื อรางวัล ที่ ภาคภู มิใจและประสบ 10 คะแนน พิจารณาจากผลงาน เกียรติบัตร โล่ห์
ผลสาเร็จ
รางวัลที่นามาประกอบการคัด เลือก
บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย ท่าทางท่วงทีวาจา
เจตคติและอุดมการณ์ความเป็นครู

8. กาหนดการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
วิชาที่สอบ
26 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สัมภาษณ์

และการสื่อสาร
10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติและอุดมการณ์ที่
มีต่อวิชาชีพครู

คะแนน

หมายเหตุ
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9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
9.1ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้ค ะแนนรวมไม่ต่ากว่ าร้อ ยละ 60 โดยเรียงลาดับ
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดั บ (แยกตามสถานศึกษาที่ส มัคร) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดั บที่ดี กว่า โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคัด เลือกภายใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และทางhttp://www.sisaketedu1.go.th/
9.2การขึน้ บัญชีผู้ผ่านการคัด เลือก โรงเรียนบ้านทุง่ น้อย จะขึน้ บัญชีผู้ได้
คะแนนรวมสู งสุดลงมาตามลาดั บ ทั้ งนี้ การขึน้ บัญชีผู้ ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอั นยกเลิกหรื อสิน้ ผลไปเมื่ อมีการ
คัดเลือ กครบ 1 ปี นับแต่ วันขึน้ บัญชีหรื อนับแต่วันประกาศรับสมัค รในต าแหน่ง เดียวกันนีใ้ หม่แล้ว แต่กรณี หรื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพืน้ ฐาน มีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่งการเป็นอย่ างอื่น

10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1
จะดาเนินการจ้างผู้ได้ รับการคั ดเลือกเพื่อจ้ างเป็นลูก จ้างชั่วคราวปฏิบัตหิ น้ าที่
ครูผู้ สอน ตามโครงการครู ผู้ทรงคุ ณค่าแห่ งแผ่ นดิน โดยเรียกผู้ได้รับการคัด เลือ กในลาดับที่ 1 มารายงานตั ว
เพื่อจ้าง ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนทุ่งน้อย
10.2 สาหรับการจ้างในครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อมีตาแหน่งว่างจะมีหนังสือเรี ยกตัวผู้ได้รับ
การคัดเลือกโดยตรงเป็ นรายบุค คลโดยวิ ธีสง่ จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ ที่ได้ ระบุ ไว้ ในใบสมั คร โดยให้
เวลามารายงานตั วไม่ นอ้ ยกว่ า 7 วัน นั บตั้ ง แต่ ประทับตราของการไปรษณี ย์ตน้ ทางบนจดหมายลงทะเบี ยน
เรียกตัวนี้
10.3 ผู้ ที่ไ ด้ รับการจ้ า งปฏิ บัติ หน้ า ที่ ค รู ผู้ส อน ตามโครงการครู ผู้ ทรงคุ ณ ค่ า แห่ ง
แผ่น ดิน ในกรณี ระหว่างปีง บประมาณการจ้ าง หากปรากฏว่าเป็น ผู้ข าดคุ ณสมบัติ ตามที่กาหนด หรือ มีความรู้
ความสามารถความประพฤติ ไม่ เหมาะสม ผู้ มีอ านาจในการจ้ างอาจสั่ง เลิ กจ้างโดยไม่มี เงื่ อนไขและจะไม่มี สิทธิ์
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิน้
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายประจิตร สวัสดิกุล )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ านทุ่ง น้อย

