
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   

จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 
......................................................... 

 ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประสงค์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จ านวน 2 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04099/ว4562  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม  2560 
เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคร าว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24  กรกฎาคม  2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1.1.1 ช่างไฟฟ้า        จ านวน 1 อัตรา 
1.1.2 พนักงานขับรถ      จ านวน 1 อัตรา  

1.2 อัตราค่าตอบแทน 
     1.2.1 ช่างไฟฟ้า        อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 1.2.2 พนักงานขับรถ  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2566  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน  

พ.ศ. 2566 
 2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
       2.1 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  2.1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 25- 45 ปี สัญชาติไทย  
                  2.1.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช.อิเลก็ทรอนิกส์/ ปวช.ไฟฟ้า 
                  2.1.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่รับสมัคร 
                  2.1.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะความผิดทางอาญา 
                  2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.2  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  2.1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 25- 45 ปี สัญชาติไทย  
                  2.1.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า การศึกษาภาคบังคับ  
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         2.1.3 ได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
         2.1.4 ได้รับใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2  
         2.1.5 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่รับสมัคร 
                  2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะความผิดทางอาญา 
                  2.1.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบหรือโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน        

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อก ากับเอกสาร 
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรารมณ์  ตั้งแต่วันที่  6 มกราคม 
2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) 
          4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและส าเนาจ านวน  
1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร ดังนี้ 
      4.1  ส าเนารับรองคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
      4.4  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549    

     4.5  รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) 
จ านวน 3 รูป 
      4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ สกุล (ถ้ามี) 
      4.7 ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ (กรณีต าแหน่งพนักงานขับรถ) 
      4.8 ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (กรณีต าแหน่งพนักงานขับรถ) 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

    โรงเรียนกันทรารมณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 
20 มกราคม  2566 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันรารมณ์ และทางเว็บไซต์ www.kr.ac.th 
 6. ก าหนดวัน  เวลา  ในการสอบ 
               ช่างไฟฟ้า และพนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จะด าเนินการประเมินประวัติบุคคลและ
ผลงาน พร้อมสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ ที่ 23  มกราคม 2566 ดังนี้ 

วัน เวลา สอบ ทดสอบโดย คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ประเมินประวัติบุคคลและผลงาน 50  
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 50  
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 7.  เกณฑ์การคัดเลือกการขึ้นบัญชี 
      ผู้ถือว่าผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประวัติบุคคลและผลงาน มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 8.  ประกาศผลการคัดเลือก 
                โรงเรียนกันทรารมณ์ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  23 มกราคม  2566         
ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรารมณ์  และทางเว็บไซต์ www.kr.ac.th 
 9.  การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก              
               จะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกท้ังหมดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
      9.1  ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว 
      9.2  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
      9.3  ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการจ้าง 
      9.4  ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      9.5  ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 10.  การด าเนินการจัดจ้าง 
      10.1  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาท าสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและต าแหน่งพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไป
รายงานตัว  ตามวัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
      10.2  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและต าแหน่งพนักงานขับรถหากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการ
พิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
      10.3  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
                                        

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่   6  มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
  

       (นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและต าแหน่งพนักงานขับรถ 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์   ลงวันที่ 6  มกราคม  พ.ศ.2566) 

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

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 6 มกราคม 2566  
2 รับสมัคร   6 มกราคม 2566 –  

19 มกราคม  2566 
เว้นวันหยุดราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 20 มกราคม 2566  
4 ประเมินผลงาน/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 23 มกราคม  2566  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23 มกราคม 2566  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 25 มกราคม 2566  
7 จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพม.ศรีษะเกษ ยโสธร 27 มกราคม 2566  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน 

การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและต าแหน่งพนักงานขับรถ  
โรงเรียนกันทรารมณ์ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัติและผลงาน (คะแนน 50 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566) 

.............................................................................. 
ที ่ รายละเอียดองค์ประกอบ คะแนน 

(50 คะแนน) 
กรอบการพิจารณา 
หลักฐาน เอกสาร 

1 คุณวุฒิการศึกษา 
1. คะแนนเฉลี่ย  3.00 ขึ้นไป 
2. คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 3.00 

 
10 
7 

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 
-ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) 

2 ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
1. ระยะเวลามากกว่า 5 ปี 
2. ระยะเวลา 2-4 ปี 
3. ระยะเวลา 1 ปี 
4. ไม่มีประสบการณ์การท างาน 

 
15 
10 
5 
1 

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานนับถึงวันรับสมัคร
วันสุดท้าย 
-เอกสารหรือหนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน/องค์กรที่เคย
ปฏิบัติงาน 

3 ภูมิล าเนา 
1. ในอ าเภอกันทรารมย์ 
2. ในจังหวัดศรีสะเกษ 
3. จังหวัดอ่ืน 

 
10 
7 
5 

 
ส าเนาทะเบียนบ้านต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อย
กว่า 6 เดือน 

4 ผลงานการปฏิบัติงาน ดีเด่น หรือด้านความประพฤติดี 
จนได้รับการยกย่องชมเชย 
ปริมาณผลงาน 

1. จ านวน 5 ผลงาน ขึ้นไป 
2. จ านวน 3-4 ผลงาน 
3. จ านวน 1-2 ผลงาน 
4. ไม่มีผลงาน 

 
 
 

15 
10 
5 
1 
 

พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน 
-ส าเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร 
ที่ได้รับการประกาศยกย่อง
ชมเชยหรือรางวัลในระดับ
ต่างๆหรือหนังสือรับรองจาก
ผู้น าชุมชน 

 
 


