
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

 ด้วย โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จะด าเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ต่อเดือนหรือได้ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการคัดเลือก 

  ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง กรกฎาคม 
๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓  

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

 ๒.๑ เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 

 ๒.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุ
สภาก าหนด 
 ๒.๓ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร 

 ๒.๔ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน 

 ๒.๕ ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน    
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

 ๔. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๔.๑ ส าเนา ก.พ.๗ จ านวน ๑ ชุด 

 ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ชุด 

 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 

 ๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 



 ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด ๑ 
นิ้ว จ านวน ๓ รูป  

 ๔.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่
รับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๗ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามี คุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในวันที่มาสมัคร 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ http://www.utdone.net/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้ 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.ข้อเขียน 
๒.สอบสัมภาษณ์ 

-แฟ้มสะสมผลงาน 
-ความรู้ความสามารถทั่วไป 

-ประสบการณ์การท างาน 

-การตอบค าถาม 
-บุคลิกภาพ   

๕๐ 

๕๐ 

(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 

 

แบบทดสอบ 

สัมภาษณ์/ผลงาน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  

 

 ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓        
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบเกินร้อยละ ๖๐%  

 

http://www.utdone.net/


 ๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓            
ณ http://www.utdone.net/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือก
หรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

 ๑๐. ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้าง เริ่ม ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน ๒ อัตรา เข้าท าสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อมรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติ
หน้าที่รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

     (นางล าเนาว์  ทองใหญ่) 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
…………………………………… 

รับสมัคร    ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    (ในวัน เวลาราชการ) 

ด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและท าสัญญา ในวันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 




