
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
......................................................... 

   

  ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้าง        
เป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  512/2559  สั่ง  ณ  วันที่  
28  กันยายน  2559  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2547  
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  04009/ว 6518  ลงวันที่ 26  ตุลาคม  
2561  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นอัตรำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  ตำมโครงกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ปีงบประมำณ                     
พ.ศ. 2562 (อัตราค่าจ้างเดือนละ  17,000  บาท)  จ านวน  24 อัตรา   

2. คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
2.1 เป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต 

ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาก าหนด 
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่สมัคร 
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อำคำรใหม่)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ระหว่างวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  2  พฤศจิกายน  2561 (ในเวลำรำชกำร) 

4. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 
4.1  ใบรับรองคุณวุฒิ  หรือปริญญาบัตร  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  

ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ส าเนาประกาศนยีบัตรบัณฑิต  (ถ้ามี)  ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
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4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรบ านาญ) ที่ยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริง 

พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  3  รูป 
4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (จากสถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็น 

โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ท่ียังไม่หมดอายุ)   

ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
4.9 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การสอนในสาชาวิชาเอกที่สมัคร 

5. กำรยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน  พร้อมแนบเอกสารจัดเรียงตามล าดับ  หากขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งในวันสมัครจะถือว่าเอกสาร
ประกอบไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสมัครได้ 

5.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายของเขตจ่ายไปรษณีย์ไว้ 
ในใบสมัครให้ชัดเจน 

5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  และทางเว็บไซด์
http://www.sisaketedu1.go.th/ ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน 2561   

7. วิธีกำรคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการ 

สัมภาษณ์  ตามองค์ประกอบการประเมินดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร            

ที่เก่ียวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กลุ่มวิชาหรือทางหรือวิชาเอกท่ีสมัคร 
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและ               

การน าเสนอประสบการณ์การสอน 
3 ผลงานหรือรางวัลที่ภาคภูมิใจและ

ประสบผลส าเร็จ 
10 คะแนน พิจารณาจากผลงาน  เกียรติบัตร 

โล่รางวัลที่น ามาประกอบการคัดเลือก 
4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย ท่วงทีวาจาและการ

สื่อสาร 
5 เจตคติและอุดมการณ์ความเป็นครู 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ  อุดมการณ์ท่ีมี

ต่อวิชาชีพครู 
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8. ก ำหนดกำรคัดเลือก 

วัน เดือน ปี วิชำที่สอบ คะแนน หมำยเหตุ 
 
5 พฤศจิกายน 2561 

 
สัมภาษณ์ 

 
50 
 

 

 
9. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกกำรคัดเลือก 

9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับ 
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ (แยกตามสถานศึกษาที่สมัคร)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวม
เท่ากัน  ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  6 
พฤศจิกายน  2561 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษาศรีสะเกษ เขต 1  และทางเว็บไซด์  
http://www.sisaketedu1.go.th/  

9.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
 เขต 1  จะขึ้นบัญชีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ทั้งนี้  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อมีการคัดเลือกครบ 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัคร                        
ในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
สั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

10.กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง 
10.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะด าเนินการจ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืน  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยเรียกผู้ได้รับการ
คัดเลือก  ในล าดับที่ 1 ของกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกของแต่ละสถานศึกษาที่สมัคร  มาจัดท าสัญญาจ้าง               
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

10.2  ส าหรับการจ้างในครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อมีต าแหน่งว่างจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  โดยให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน  นับตั้งแต่
ประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางจดหมายลงทะเบียน 

10.3  ผู้ทีได้รับการจ้างเพื่อเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ตามโครงการ 
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าผู้ได้รับการจ้าง                        
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

(ทวีศักดิ์  นามศรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 



 
บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก 

หมายเหตุ 

1 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีสะเกษ คณิตศาสตร์  
2 บ้านโพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ปฐมวัย  
3 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บ ารุง) เมืองศรีสะเกษ ปฐมวัย  
4 บ้านหนองค า เมืองศรีสะเกษ ปฐมวัย  
5 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองศรีสะเกษ ประถมศึกษา  
6 บ้านหญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ คณิตศาสตร์  
7 บ้านซ าโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ปฐมวัย  
8 บ้านหนองครก เมืองศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์  
9 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองศรีสะเกษ อุตสาหกรรมศิลป์  
10 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ คณิตศาสตร์  
11 บ้านสีถาน กันทรารมย์ นาฏศิลป์  
12 บ้านหมัดฯ กันทรารมย์ ภาษาไทย  
13 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ปฐมวัย  
14 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ ภาษาไทย  
15 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ดนตรี  
16 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย ภาษาอังกฤษ  
17 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ ประถมศึกษา  
18 บ้านแวด น้ าเกลี้ยง ปฐมวัย  
19 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน คณิตศาสตร์  
20 บ้านทุ่งน้อย วังหิน ภาษาอังกฤษ  
21 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน ภาษาไทย  
22 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน คณิตศาสตร์  
23 บ้านร่องสะอาด พยุห์ ภาษาอังกฤษ  
24 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ สังคมศึกษา  

 
 
 

 
 

 


