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ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

********************* 
      ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  มีความประสงค์จะ

คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนในสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 1 
อัตรา  

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา ดนตรีสากล โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

    2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000.- บาท      

    3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
    3.1 เป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว  
    3.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ี 
คุรุสภาก าหนด 

3.3  มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
3.4 มีสุขภาพร่างรายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 
3.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางการราชการ 

 

  4. การรับสมัคร 
1. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ต้ังแต่วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ในวัน และเวลาราชการ 
 

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
ครูจากโรงเรียนท่ีรับราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 
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6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  

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

**เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าหรับ
ฉบับส าเนา ให้รับรองความถูกต้องทุกหน้า ทุกรายการ 
 

 6. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครเข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 

 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง   จะประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ภายในวันท่ี  17  มกราคม          
พ.ศ.  2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง หรือ
สามารถสอบถามได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 077 - 821168 
 

 8.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 

วัน เดือน  ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานท่ีสอบ 

20 มกราคม 2563 
09.00-11.00 น. ประเมินผลงาน 50  คะแนน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน

ทุ่งหงาว 11.00-12.00 น. สัมภาษณ์ 50  คะแนน 
 

            ***   ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัคร หากมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการ
และเปล่ียนแปลงก าหนดการ และสถานท่ีสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 

9.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  จะด าเนินการ

คัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
1. ประเมินผลงาน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

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

       2.   สัมภาษณ์   คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
    พิจารณาจาก  

    1)  ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    2)  ความสามารถ 
    3)  จิตวิญญาณของความเป็นครู 
    4)  ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
    5)  ทัศนคติและแรงจูงใจ  
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10. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนตาม
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ต้องได้คะแนนรวมในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

11 . การประกาศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
    โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง   จะประกาศผลการ

คัดเลือก โดยเรียงตามคะแนนรวมสุดลงมาตามล าดับ กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจัดล าดับโดย
ให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

12. การประกาศผลคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จะประกาศผลการ
คัดเลือก ภายในวันท่ี 21 มกราคม  2563  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 077 821168 

 13. การด าเนนิการจ้าง 
  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับท่ี 1  ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เริ่ม 22 มกราคม 
2563 - 31 มีนาคม 2563) โดยระยะเวลาการจ้าง จะเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป 

  ท้ังนี้ ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหนังสือแจ้งเรยีกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทราบ
ประกาศการขึ้นบัญชี 
  
  ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้าง หรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   
   ประกาศ ณ วันท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 
 
                          

(นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
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ก าหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

สังกัด โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
***************************** 

การด าเนินการ วันท่ีด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี  15 มกราคม  2563 
รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) ระหว่างวนัท่ี  15 – 17 มกราคม  2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันท่ี  17  มกราคม  2563 
ด าเนินการคัดเลือก 
(ประเมินผลงาน) 
สอบสัมภาษณ ์
 

วันท่ี 20 มกราคม  2563 
ต้ังแต่เวลา  09.00 – 11.00 น. 
ต้ังแต่เวลา  11.00 – 12.00 น. 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  21  มกราคม  2563 
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง วันท่ี  22  มกราคม  2563 

     
 
 
หมายเหตุ    ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัคร  และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


