ประกาศโรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา โดยใช้
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น อาศัยตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว๔๕๖๒ ลง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างจากเงิน นอกงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด
๑.๑ ตาแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ค่าจ้าง ๗,๐๐๐ บาท / เดือน
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้สอนวิชาคหกรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๒.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๔ สวัสดิการ ได้แก่ มีบ้านพักให้ในโรงเรียน ฯลฯ
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการรสรรหาและคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
๒.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
หนังสือรับองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สาเร็จ การศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิชาเอกคหกรรม เทคโนอาหาร
๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือ รับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๓. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๓.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามก ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
๓.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔. วันรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกา
แมดขันติธรรมวิทยาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๙๙๘๙๔๒๙๓๒,๐๖๓๗๖๗๙๙๙๒
๑. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๒. ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดตอได้แน่นนอน
๓. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ คุณวุฒิของตาแหน่งผู้สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. . การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม และและทางประกาศผลใน page ประชาสัมพันธ์ รร.
กาแมดขันติธรรมวิทยาคม
๖. วิธีการคัดเลือก การสอบปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครสอบไม่เกินจานวนในตาแหน่งที่รับสมัคร จะ
ใช้ วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาแมดขันติ
ธรรมวิทยาคม
วัน / เดือน / ปี
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น
รวม

การประเมินสมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่คะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติการสอนมากกกว่าเป็นผู้ที่มีลาดับดีกว่า
๘. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาแมดขันติธรรม
วิทยาคม และทางเว็บไซต์ page ประชาสัมพันธ์ รร.กาแมดขันติธรรมวิทยาคม
๙. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๑. จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม อาเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร และทางประกาศผลใน page ประชาสัมพันธ์ รร.กาแมดขันติธรรมวิทยาคม
๒. การจ้างตามข้อ ๑. ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่ง ครูผู้สอน จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
๓. เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว
จึงทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิศราวุธ คาทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม

รายละเอียดตาแหน่ง และคุณวุฒิที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ /
วิชาเอก

อัตราการจ้าง/
เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

จานวนอัตราที่
สมัคร

ครูอัตราจ้าง

คหกรรม
เทคโนโลยี

๗,๐๐๐

โรงเรียนกาแมดขัน-

๑

หมายเหตุ

ติธรรมวิทยาคม

อาหาร

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร.

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
๑๙ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

