ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
..................................................
ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจาเป็นต้องจ้างบุคคล
ภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีศึกษา จานวน ๓ อัตรา โรงเรียนสตรีศึกษาจึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๑ ตาแหน่งที่รับสมัคร ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-.)
๑.๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษา (พลศึกษา) ตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ. กาหนด จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จ
การศึกษา
๑.๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา
ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๑.๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
๑.๓ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคลากร
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๑.๔ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในวันสมัคร
๑.๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณสมบัติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับ
จริง จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง ๑ ฉบับ
๑.๔.๕. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย และหากเป็นผู้
ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับการทาสัญญาจ้าง ในวันทาสัญญาจริงจะต้องนาใบรั บรองแพทย์ ซึ่ง
ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
โรค พ.ศ. ๒๕๔๙ มายื่นด้วย
๑.๕ การยื่นใบสมัคร
๑.๕.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
๑.๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๑.๕.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๑.๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ สถานที่รับสมัคร หรือห้องงานบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.๗ วิธีการสอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรอบรู้
๑๐ คะแนน
๒) ความสามารถทั่วไป
๑๐ คะแนน
๓) อุดมการณ์และมาตรฐานวิชาชีพครู ๑๕ คะแนน
๔) วิชาการศึกษา
๑๕ คะแนน
๕) วิชาเอก
๕๐ คะแนน
๒. สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
๑) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒) บุคลิกลักษณะ และท่วงที วาจา
๓) วุฒิภาวะ และ อารมณ์
๔) การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์
๑.๘ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และประกาศผล
โรงเรียนสตรีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จะดาเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ปี
อาคาร ๗ ชั้น ๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสตรีศึกษา
๑.๙ การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก / เงื่อนไขการจ้าง
๑.๙.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาทาสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน และให้มา
รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด
๑.๙.๒ ผู้ที่ได้รับการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่
เหมาะสม ผู้มีอานาจจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑.๑๐ ผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่น
จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๒. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๑ ตาแหน่งที่รับสมัคร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป จานวน ๑
อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (เงินเดือนและประกันสังคม)
๒.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๒.๑ เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ ๒๕ – ๔๕ ปี
๒.๒.๒ จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ
๒.๒.๓ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการบัญชี
๒.๒.๔ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างน้อย ๑ ปี
๒.๒.๕ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
๒.๓ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๓.๑ สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒.๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๔ หลักฐานการสมัคร
๒.๔.๑ เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา วุฒิระบุในคุณสมบัติ ข้อ ๒.๒.๒ ฉบับจริงพร้อม
สาเนา จานวน ๑ ชุด
๒.๔.๒ ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๒.๔.๓ หลักฐานอื่นที่ระบุความสามารถและประสบการณ์การทางาน มีผู้รับรองความจริง
๒.๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง จานวน ๒ แผ่น
๒.๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย และหาก
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับการทาสัญญาจ้าง ในวันทาสัญญาจริงจะต้องนาใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
โรค พ.ศ. ๒๕๔๙ มายื่นด้วย
๒.๕ วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒.๕.๑ การสอบข้อเขียน คะแนน ๒๐ คะแนน
๒.๕.๒ การสอบปฏิบัติ คะแนน ๓๐ คะแนน
๒.๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ คะแนน ๕๐ คะแนน
๒.๖ การดาเนินการคัดเลือก
โรงเรียนสตรีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ปี อาคาร ๗ ชั้น ๑
๒.๗ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสตรีศึกษา
๒.๘ เงื่อนไขการจ้าง

๒.๘.๑ สัญญาจ้างจะจัดจ้างได้ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีผลตั้งแต่วันทาสัญญา
๒.๘.๒ เมื่อครบสัญญาจ้างและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจัดทาสัญญาจ้างต่อไป
ได้
๒.๘.๓ การจ้างลูกจ้างดังกล่าว เป็นอัตราจ้างชั่วคราวจะไม่มีผลผูกพันต่อเนื่องที่นาไปสู่การ
บรรจุและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการแต่อย่าง
ใด
๒.๘.๔ หากผู้รับจ้างประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ ต้องสมัครและสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่นที่กาหนด
๒.๘.๕ เมื่อผู้รับจ้างลาออก หรือถูกเลิกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศผลการคัดเลือกในลาดับต่อไป เพื่อทาสัญญาจ้างแทน โดยสัญญาจ้างจะสิ้นสุดตามเวลา
ของปีงบประมาณที่ทาสัญญาจ้างนั้น
๒.๙ รายละเอียดอื่น ๆ ให้สอบถามได้ที่โรงเรียนสตรีศึกษา ในวัน เวลา ราชการ
๓. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริการเอกสารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ
๓.๑ ตาแหน่งที่รับสมัคร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ จานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (เงินเดือนและประกันสังคม)
๓.๒ คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๒.๑ เพศชาย อายุ ๒๕ – ๔๕ ปี
๓.๒.๒ จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๓.๒.๓ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จัดทาสาเนาเอกสาร ควบคุมดูแล
บารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องอัดสาเนาเพื่ออานวยความสะดวกแก่ราชการ
๓.๒.๔ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างน้อย ๑ ปี
๓.๒.๕ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
๓.๓ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๓.๑ สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๓.๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๔ หลักฐานการสมัคร
๓.๔.๑ เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา วุฒิระบุในคุณสมบัติ ข้อ ๒.๒.๒ ฉบับจริงพร้อม
สาเนา จานวน ๑ ชุด
๓.๔.๒ ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๓.๔.๓ หลักฐานอื่นที่ระบุความสามารถและประสบการณ์การทางาน มีผู้รับรองความจริง
๓.๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง จานวน ๒ แผ่น
๓.๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย และหาก
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับการทาสัญญาจ้าง ในวันทาสัญญาจริงจะต้องนาใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
โรค พ.ศ. ๒๕๔๙ มายื่นด้วย
๓.๕ วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓.๕.๑ การสอบปฏิบัติ คะแนน ๕๐ คะแนน
๓.๕.๒ การสอบสัมภาษณ์ คะแนน ๕๐ คะแนน
๓.๖ การดาเนินการคัดเลือก
โรงเรียนสตรีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ปี อาคาร
๗ ชั้น ๑
๓.๗ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสตรีศึกษา
๓.๘ เงื่อนไขการจ้าง
๓.๘.๑ สัญญาจ้างจะจัดจ้างได้ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีผลตั้งแต่วันทาสัญญา
๓.๘.๒ เมื่อครบสัญญาจ้างและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจัดทาสัญญาจ้างต่อไป
ได้
๓.๘.๓ การจ้างลูกจ้างดังกล่าว เป็นอัตราจ้างชั่วคราวจะไม่มีผลผูกพันต่อเนื่องที่นาไปสู่การ
บรรจุและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการแต่อย่าง
ใด
๓.๘.๔ หากผู้รับจ้างประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ ต้องสมัครและสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่นที่กาหนด
๓.๘.๕ เมื่อผู้รับจ้างลาออก หรือถูกเลิกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศผลการคัดเลือกในลาดับต่อไป เพื่อทาสัญญาจ้างแทน โดยสัญญาจ้างจะสิ้นสุดตามเวลา
ของปีงบประมาณที่ทาสัญญาจ้างนั้น
๓.๙ รายละเอียดอื่น ๆ ให้สอบถามได้ที่โรงเรียนสตรีศึกษา ในวัน เวลา ราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
( นายศิริ ธนะมูล )
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

