ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
--------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน โดยวิธีการสรรหา อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2552 ข้ อ 42 (7) ลงวั น ที่ 23 เมษายน 2552
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจาแผนกวิชาศิลปการดนตรี จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าครองชีพ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครเพื่อสรรหาขึ้นบัญ ชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และคุณสมบัติอื่นที่สถานศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ผู้สมัครเพื่อสรรหาขึ้นบัญ ชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจาแผนกวิชาศิลปการดนตรี
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาตรี ในคุณวุฒิที่สอดคล้องกั บหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาดนตรี/ ดนตรีศึกษา/ เทคโนโลยีดนตรี/ ดนตรีสมัยนิยม/ ดนตรีสากล/ ดุริยางศิลป์/ ดนตรีเชิงพาณิชย์
หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิที่เทียบเท่า หรือคุณวุฒิที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีพิจารณาแล้วสอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.2 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับจริง
พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด 1.0 X 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
จานวน 2 รูป
3.5 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาหรับผู้สมัครเพศชาย ต้องยื่นใบสาคัญ สด.8 หรือ
สด.43 ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.7 เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส
หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว , หนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แนบสาเนา จานวน 1 ฉบับ ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ต้องเป็นบุคคลที่พร้อมเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครู
สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้ผู้สมัครรับรอง สาเนาถูกต้อง กากับทุกฉบับ
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4. ค่าธรรมเนียมในการสรรหา
ผู้สมัครเพื่อสรรหาขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ต้องชาระค่าธรรมเนียม
สมัครสอบ สาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 100 บาท (หนึ่ง ร้อยบาทถ้วน) และเงินค่าธรรมเนียมดัง กล่าว
จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. ณ งานบุคลากร สานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอานวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
6. รายละเอียดกาหนดการสรรหา
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร และทางเว็บไซต์ www.kanpoly.ac.th
หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 034-520586 ต่อ 15
6.2 ดาเนินการสรรหา วิทยาลัยฯ จะดาเนินการสรรหา โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร
อานวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนมากที่สุด ในวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ งานบุคลากร และทางเว็บไซต์ www.kanpoly.ac.th
หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 034-520586 ต่อ 15
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
วัน / เวลา

24 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

24 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

สมรรถนะ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
จานวน 50 ข้อ
- ข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2556
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขปรับปรุง
- ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
จานวน 100 ข้อ
- ความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรี
ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ปฏิภาณ ไหวพริบ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความสามารถ
พิเศษ
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติการสอน
- การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน
- ปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรี

รวม

คะแนน
เต็ม

วิธีการ
ประเมิน

30

สอบข้อเขียน
แบบปรนัย

70

สอบข้อเขียน
แบบปรนัย

50

สอบสัมภาษณ์

50

สอบสอน

200
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8. การทาสัญญาจ้างและการปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จะเรียกผู้ผ่านการสรรหา ที่ขึ้นบัญชีไว้ในลาดับหนึ่ง มาเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจาแผนกวิชาศิลปการดนตรี ของวิทยาลัยพัดช่างกาญจนบุรี
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายสนธิ ภูละมุล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

