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ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูช่วยสอน
โดยเงินนอกงบประมาณ
………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ตาบลขุนทอง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ สธ 04009/ 456 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ ว 13
สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2652 ว่าด้วยระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่ดาเนินการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรม จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
2.10 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ
นั้น ๆ
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2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
3.1 เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี
3.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
3.2.1 อุตสาหกรรม
3.2.2 อุตสาหกรรมศิลป์
3.2.3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.2.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.2.5 วิศวกรรมไฟฟ้า
3.2.6 วิศวกรรมเครื่องกล
3.2.7 วิศวกรรม (อุตสาหกรรม)
3.2.8 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับ
ผูส้ มัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.6 เพศชายมีใบแสดงสาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีที่ผ่าน
การตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหาร
งานบุคคล ชั้น 1 อาคารโคกสี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เวลา 09.-00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ในระหว่างวันที่ 14–20 กรกฎาคม 2565
ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)พร้อมฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
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หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
8. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบข้อเขียน
50
- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน
30
- พิจารณาแฟ้มผลงาน
20
คะแนนรวม
100
9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา จะดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
10.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 แต่ละวิชาเอก รายงานตัว ทาสัญญาจ้างในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
11.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ กาหนด
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
11.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
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11.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
11.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายภราดร พวงประโคน)
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