
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

********************* 

ดวยโรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1  มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกครูท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหง

แผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 1 อัตรา คาตอบแทน 17,000 บาท/คน/เดือน อาศัยความตามหนังสือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04180/ว28  ลงวันท่ี 6 มกราคม  2563   

ดังนั้น โรงเรียนวัดแมเฉย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือเขารวมโครงการครู 

ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้  

  

1.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 

    ลูกจางชั่วคราวจางเหมาบริการรายเดือน ตําแหนงครูผูสอนโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

เพ่ือจางเปนครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดแมเฉย ระยะเวลาจาง     

มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 

- สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน   1  อัตรา 

 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1  เปนขาราชการครูสายงานการสอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                            

ท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว 

2.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ

สอนท่ีคุรุสภากําหนด 

2.3 มีความรูความสามารถและประสบการณการสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 

2.4 มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีสอน 

2.5 ตองปฏิบัติงานไดเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

2.6  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.7  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



 

 

            2.8  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  2.9  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ                     

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549  

  2.10  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

  2.11  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา  

เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดี 

จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

  2.12  ไมเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคกร

ระหวางประเทศ 

 

           3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

      ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดดวยตนเองพรอมหลักฐาน  

ณ โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตวันท่ี 9 - 14 มกราคม 

2563 ไมเวนวันหยุดราชการ 

 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 

4.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  จํานวน  1  ชุด 

4.2 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

  การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร   จํานวน  1  ชุด 

  4.3  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 

4.4  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จาํนวน  2  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

4.5  ใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค  

พ.ศ. 2549   จํานวน  1  ฉบับ 

4.6  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไมหมดอายุ   จํานวน  1  ฉบับ 

  4.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน  1  ฉบับ  

  ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ สําหรับตนฉบับทุกฉบับ 

จะคืนใหทันทีในวันรับสมัครเม่ือตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตอง

รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครจริง 

และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานการสมัครดวยตนเองใหถูกตอง

ครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์

ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ 

และหากการตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีกําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ 

โรงเรียนวัดแมเฉย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ภายหลังมิได  



 

 

 

5.  การย่ืนใบสมัคร 

5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถูกตองและครบถวน 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย 

ไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดแนนอน 

            5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

 

6.  การคัดเลือก 

คัดเลือก โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเอกท่ีตองการ ประสบการณการสอนในสาขา

วิชาเอกท่ีสมัคร ประสบการณการสอนในเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีจะจัดจาง สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต 

โดยพิจารณาจากหลักฐานการรับสมัครเปนสําคัญ  

7.  การประกาศผูผานการคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก   ในวันท่ี  14  มกราคม   2563   ณ โรงเรียนวัดแมเฉย  ตําบลบานดาน

นาขาม     อําเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ หรือทาง Facebook : โรงเรียนวัดแมเฉย   

ลิงค https://www.facebook.com/maechoei.school   

           

 8.  การจัดทําสัญญาจาง 

โรงเรียนวัดแมเฉย   ตําบลบานดานนาขาม  อําเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ    จะเรียกตัวผูผานการ

คัดเลือกเพ่ือทําสัญญาจางตอไป   

  

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                                                             ( นายเอกวิทย    นาคหอม ) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเฉย 

 

 

https://www.facebook.com/maechoei.school


 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ 2563 

โรงเรียนวัดแมเฉย  อําเภอเมือง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

…………………………………………………………. 

 

1.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 

2.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 

3.    เลขท่ีบัตรประจําตวัประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 

       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 

       หมดอายุวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ.................................................................. 

4.    วุฒิท่ีใชสมัคร....................................................................สาขาหรือวิชาเอก............................................ 

 4.1 ความรูความสามารถพิเศษ........................................................................................................... 

5.    เกษียณอายรุาชการเม่ือ ป พ.ศ. ................................จากโรงเรียน.......................................................... 

6.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 

       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 

       เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 

7.    ประสงคจะสมัครเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดแมเฉย 

 

 ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร และขอความดังกลาว

ขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน 

ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 

         (..................................................) 

      วันท่ี ...............เดือน................................... พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครจากเอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงแลว ปรากฏวา 

   (   ) มีคณุสมบัติเขารวมโครงการได 

   (   ) ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก (ระบุ).................................................... 

(ลงช่ือ)............................................ผูตรวจคุณสมบัติ 

          (.............................................) 

วันท่ี.................................................. 



 

 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกเปนครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2563 

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

8   มกราคม  2563   ประกาศรับสมัคร   

9-14  มกราคม  2563   รับสมัคร เวลา (09.00 – 15.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ) 

14  มกราคม  2563   ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

15  มกราคม  2563   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


