ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณปี 2565
.........................................................
ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประสงค์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จานวน 3 อัตรา ดัง นั้นอาศัยอานาจตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04099/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่ อ งแนวทางการสรรหาและบริ ห ารอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งชั่ ว คร าว สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.1.1 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
1.1.2 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
1.1.1 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,000บาท (แปดพันบาทถ้วน)
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2565
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเอกพลศึกษา
2.1.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณา
นับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (รายละเอียดแนบท้าย)

-2หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
ถือเป็นที่สุด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรารมณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสาเนาจานวน
1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร ดังนี้
4.1 ปริญญาตรี หรือสาเนารับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอานาจอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้วและใบ
แสดงผลการเรียน (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.6 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 3 รูป
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
ผู้ส มั ค รเข้ า รั บการคั ดเลื อ ก จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัค รให้ถูกต้อ งครบถ้วน ในกรณีที่ มีการผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัค รไม่ว่ากรณีใด ๆ อั นมีผลทาให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เ ข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนกันทรารมณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันรารมณ์ และทางเว็บไซต์ www.kr.ac.th
6. กาหนดวัน เวลา ในการสอบ
โรงเรียนกันทรารมณ์ จะดาเนินการสอบ ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดังนี้
วัน เวลา สอบ
ทดสอบโดย
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
เวลา 08.30 น. – 09.30 น.
สอบข้อเขียน
50
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ประเมินประวัติบุคคลและผลงาน
30
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
20

-37. เกณฑ์การคัดเลือกการขึ้นบัญชี
ผู้ถือว่าผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับจากมากไปน้อย
หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประวัติบุคคลและผลงาน มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีลาดับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
8. ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนกันทรารมณ์ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรารมณ์ และทางเว็บไซต์ www.kr.ac.th
9. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก
จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
9.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว
9.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
9.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง
9.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
9.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
10. การดาเนินการจัดจ้าง
10.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทาสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่
กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลา ที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

(นายนริศ อัมภรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

