
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

เรื่อง  จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ผู้รับจ้าง) 

 
       ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการครู      
ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพ่ือคัดเลือกจา้งเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561  (ผู้รับจ้าง)  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

       เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7254  
ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2560   จึงประกาศรับสมัครครูผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อจ้างให้ท าหน้าที่ครูผู้สอน                 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

       1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัคร 
                     1.1 จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน                
จ านวน  17  อัตรา (โรงเรียนและสาขาวิชาเอกตามแนบท้ายประกาศนี้)  อัตราจ้างเดือนละ 17,000 บาท                      
                2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

           2.1 เป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว   
 2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน     

ที่คุรุสภาก าหนด 
 2.3 มีประสบการณ์การสอนในวิชาเอกท่ีสมัคร (หากสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับสถานศึกษาต้องการให้ขอ

หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาเดิมเพ่ือประกอบการสมัคร) 
 2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
 2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

      3. วัน เวลาและสถานที่สมัคร 
   ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครระหว่างวันที่ 14-20  ธันวาคม  2560   ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2      

                4.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
  4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ          จ านวน  1  ฉบับ 
   ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญให้แนบหนังสือรับรอง 
การเป็นข้าราชการครูจากโรงเรียนที่รับราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน                     จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน  1   ฉบับ 
  4.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน        จ านวน  1  ฉบับ 
 
              /4.6 ใบรับรองแพทย์... 
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  4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้    
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  4.8 หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาเดิม กรณีสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการ   
ของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
  4.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ           

การคัดเลือก ภายในวันที่  21 ธันวาคม  2560   ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2                      
และทาง  http://www2.osea2.go.th 

       6.  วิธีการคัดเลือก   
          จะด าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบแนบท้าย 
      7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
          8.  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  จะท าการคัดเลือก  ในวันศุกร์ที ่                  
22  ธันวาคม  2560   ณ  ห้องประชุมสระก าแพงน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2          
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

     9.  การประกาศผู้ได้รับคดัเลือก 
   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่  25  ธันวาคม  2560  ณ  ส านักงาน-                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และทาง  http://www2.osea2.go.th 

     10.  การจ้าง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะจัดท าสัญญาจ้างโดยวิธีจ้างเหมา

บริการ จากงบด าเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ในวันที่ 26  ธันวาคม 2560   อัตราค่าจ้าง           
เดือนละ 17,000 บาท  โดยเริ่มจ้าง  ในวันที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งการจัดสรรงบประมาณ   
ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   7   ธันวาคม  พ.ศ.  2560  
                                                 
                                      
                                                         

(นายธีระพงศ์  บุษบงก์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
เรื่อง  จ้างเหมาบริการรายเดือน 

ต าแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้รับจ้าง) 
    ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 

สัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติ  
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 การประกอบคุณงามความดี 10  คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ 
คุณงามความดี ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม 

3 บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา 10  คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
ท่วงทีวาจาการสื่อสาร 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10  คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้
เป็นที่ยอมรับได้ 



 
 
 

ก าหนดการรับสมัครจ้างเหมารายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้รับจ้าง) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 

การด าเนินการ 
 

วันที่ด าเนินการ 
 

ประกาศรับสมัคร วันที่  7  ธันวาคม  2560 
 

รับสมัคร (ในเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ 14 – 20  ธันวาคม  2560 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  21  ธันวาคม  2560 
 

ด าเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่  22  ธันวาคม  2560 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  25  ธันวาคม  2560 
 

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง วันที่ 26  ธันวาคม  2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดสถานศึกษาและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างมาท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 ลงวันที่  7  ธันวาคม  2560) 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง ชื่อสถานศึกษา กลุ่มวิชาเอกที่ต้องการ จ านวนอัตรา หมายเหตุ 
1 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพงพรต ปฐมวัย 1  อัตรา  
2 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ ารุง) ประถมศึกษา 1  อัตรา  
3 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บ ารุง) วิทยาศาสตร์ 1  อัตรา  
4 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) นาฏศิลป์ 1  อัตรา  
5 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบ้านโต่งโต้น ภาษาไทย 1  อัตรา  
6 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านจังเอิน ประถมศึกษา 1  อัตรา  
7 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโดด ภาษาไทย 1  อัตรา  
8 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรงฯ วิทยาศาสตร์ 1  อัตรา  
9 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านขะยูง เกษตรกรรม 1  อัตรา  
10 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ประถมศึกษา 1  อัตรา  
11 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกงพาน ภาษาอังกฤษ 1  อัตรา  
12 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว คณิตศาสตร์ 1  อัตรา  
13 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปะหละ วิทยาศาสตร์ 1  อัตรา  
14 ครผูู้สอน โรงเรียนบ้านตัง ประถมศึกษา 1  อัตรา  
15 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านยาง ภาษาไทย 1  อัตรา  
16 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ภาษาอังกฤษ 1  อัตรา  
17 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองหมหีัวดงฯ ดนตรีไทย 1  อัตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      เลขประจ าตัวสอบ      

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   จ้างเหมาบริการรายเดือน 

  ต าแหน่งครูผูส้อน โครงการจ้างครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 

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

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2 

 ด้วย  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริหารรายเดือน ต าแหน่งครผูู้สอน โครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่ง
แผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้รับจ้าง)  รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี ้

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.....................สัญชาติ .............อายุ..............ปี......................เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา......................................................................วิชาเอก ........................................................................................ 
    จากสถานศึกษา ......................................................................เมื่อวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ.................... 
4. มีประสบการณ์สอนกลุ่มวิชา..............................................................................................................จ านวน......................ปี 
5. ก่อนเกษียณอายุราชการรับราชการที่โรงเรียน .................................................... อ าเภอ ................................ สังกัด ............................ 
6. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................................จังหวัด....................................... 
7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขท่ี......................หมู่ที่........................ต าบล...........................................    อ าเภอ.........................................   
    จังหวัด...................................รหัสไปรษณยี์...........................  หมายเลขโทรศัพท์    บ้าน..............................................................     
     มือถือ ...................................................... 
8. สถานภาพ       โสด            สมรส           หม้าย               หย่า 
9. ช่ือสามี/ภรรยา................................................................อาชีพ..................................................................... 
10. ช่ือบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
             11.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            11.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ 

 11.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน                           11.4 ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรยีน                              
 11.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                 11.6 ใบรับรองแพทย์                                     

  11.7 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 
12. ประสงค์ขอสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีที่โรงเรียน .................................................... ในกลุ่มวิชาเอก.......................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนีไ้ดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกถูกต้องและ                
เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไมเ่ป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

           (..............................................................) 
           ยื่นใบสมัครวันท่ี.................เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2560   

 

 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
  (..........................................................) 
วันท่ี..........เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบตัิเนื่องจาก....................................... 
ลงช่ือ..........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  

 

    



 
 
 
      

 


