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ประกาศโรงเรียนบ้านขามป้อม 

เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

********************* 
      ด้วย โรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  มีความ

ประสงค์จะคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 อัตรา  

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เอกคณิตศาสตร์ , คหกรรมศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 

    2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000.- บาท      

    3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
    3.1 เป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว  
    3.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ 
คุรุสภาก าหนด 
    3.3 มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
     3.4 วิชาเอกท่ีรับสมัคร คณิตศาสตร์ , คหกรรมศาสตร์ 

3.5  มีสุขภาพร่างรายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
3.6 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางการราชการ 

 
 

  4. การรับสมัคร 
1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ห้องส านักงาน  
โรงเรียนบ้านขามป้อม  ตั้งแต่วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  25 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ 
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5. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาวุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรอง     จ านวน 1 ฉบับ 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน  3 รูป 

โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)     จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)    จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ (พร้อมฉบับจริง)   จ านวน 1 ฉบับ 

***ในกรณีไม่มีบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
ครจูากโรงเรียนที่รับราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)              จ านวน  1 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการสอน                       จ านวน  1 ฉบับ 

**เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าหรับ
ฉบับส าเนา ให้รับรองความถูกต้องทุกหน้า ทุกรายการ 
 

 6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครเข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้เปน็โมฆะ ส าหรับผู้นั้น 
 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านขามป้อม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   จะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ภายในวันที่  25  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม อ าเภอกันทรารมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หรือทาง เว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th/ หรอืสามารถสอบถามได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 084 8254550 , 091 0520678 
 

 8.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 

วัน เดือน  ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

26 พฤศจิกายน 2564 
09.00-11.00 น. ประเมินผลงาน 50  คะแนน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน

ขามป้อม 11.00-12.00 น. สัมภาษณ์ 50  คะแนน 
 

            ***   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
และเปลี่ยนแปลงก าหนดการ และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 

http://www.sisaketedu1.go.th/


๓ 
 

9.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านขามป้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  จะ

ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
1. ประเมินผลงาน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   พิจารณาจาก 
    1)   คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
   2)   ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งครูผู้สอน (ก่อนเกษียณอายุราชการ) 

       2.   สัมภาษณ์   คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
    พิจารณาจาก  

    1)  ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    2)  ความสามารถ 
    3)  จิตวิญญาณของความเป็นครู 
    4)  ท่วงที วาจา อุปนิสัย บุคลิกภาพ 
    5)  ทัศนคติและแรงจูงใจ  
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนตาม
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ต้องได้คะแนนรวมในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

11 . การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
    โรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   จะ

ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงตามคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะ
พิจารณาจัดล าดับโดยให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

12. การประกาศผลคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะประกาศ
ผลการคัดเลือก ภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2564  ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม อ าเภอกันทรารมย์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  หรือทาง  
เว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084 8254550 , 
091 0520678 

 13. การด าเนินการจ้าง 
  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1  ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน (เริ่ม 1 ธันวาคม 
2564 - 31  มีนาคม 2565) โดยระยะเวลาการจ้าง จะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป 
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  ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นหนังสือแจ้งเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับคัดเลือก
จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี 
  ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้าง หรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
 
 
            

(นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม 



๕ 
 

ก าหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
สังกัด โรงเรียนบ้านขามป้อม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

***************************** 
การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  23 พฤศจิกายน  2564 
รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) ระหว่างวันที่  23 – 25  พฤจิกายน  2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2564 
ด าเนินการคัดเลือก 
(ประเมินผลงาน) 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2564 
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 11.00 น. 
ตั้งแต่เวลา  11.00 – 12.00 น. 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2564 
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง วันที่  29  พฤศจิกายน  2564 

     
 
 
หมายเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัคร  และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


