
ประกาศโรงเรียนกบินทรวิทยา
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน

(โครงการจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
*********************

ดวย  โรงเรียนกบินทรวิทยา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูผูสอน    จํานวน  2   อัตรา  โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876  ลงวันที่   15  มีนาคม  2547  และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรฏาคม  2546 เรื่องมอบ
อํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
เปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน    ดังนี้

1.  ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง 2 อัตรา (อัตราคาจางเดือนละ
15,000 บาท )

      1.1 สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป/อุตสาหกรรมศึกษา หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้
             2.1  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

      2.2 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด สําหรับผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  
                2.3  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

    2.4 อายุไมเกิน 35 ป ในวันรับสมัคร

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่

โรงเรียนกบินทรวิทยา  ตั้งแตวันที่  10  พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน  2557 ไมเวนวันหยุดราชการ
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ

4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  1  ฉบับ

      4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ
                  4.3  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ
                  4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถาม)ี จํานวน  1  ฉบับ 
                  4.5  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
                  4.6  ใบรับรองแพทย

/5.การยื่นใบสมัคร.............
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5.  การยื่นใบสมัคร
  5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  และตองกรอก รายละเอียดในใบ

สมัครใหถูกตองและครบถวน
         5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัคร
                  5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร

         6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ 22  พฤศจิกายน  2557                                              

ณ ปายประชาสัมพันธโรงเรียนกบินทรวิทยา และทางเว็บไซด www.kabin.ac.th ของโรงเรียนกบินทรวิทยา

          7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
       หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ี

ครูผูสอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบทายประกาศนี้

  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
         โรงเรียนกบินทรวิทยา   จะดําเนินการสอบขอเขียนในวันที่  24 พฤศจิกายน 2557

และสอบสัมภาษณใน วันท่ี  24 พฤศจิกายน  2557    สถานที่สอบคัดเลือกจะแจงใหทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก   ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554
09.00 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 11.30 น.

ภาค  ก         สอบขอเขียน
1.  ความรูความสามารถทั่วไป
     -  ความรอบรู
     -  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง                                                                                          
2.   จากแฟมสะสมผลงาน

60

40

หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบ
ทาย
ประกาศ

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554   
13.00 น. เปนตนไป

ภาค  ข.      
                  สอบสัมภาษณ

50

9.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไมนอยกวารอยละ 60   ใน

กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกวาอยูใน
ลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการ  สุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง               

    9.2  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 9.1 เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนน 
รวมสูงลงมา  ภายในวันที่  25 พฤศจิกายน  2557   ขึ้นบัญชีไวไมเกิน 1 ป  นับตั้งแตประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม    บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอน
เปนอันยกเลิก  ตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
                  (2)   ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
                  (3)   ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด

/10.การจัดทําสัญญาจาง..............
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   10.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1  จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 

เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินลําดับที่ 1 จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง  
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557     เวลา 09.00 น. ณ หองผูบริหารโรงเรียนกบินทรวิทยา

สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน 
การเรียกตัวมาทําสัญญาการจาง ระยะเวลาในการจางตามปงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจาก สพฐ.

10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือก เปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง
ครูผูสอน    ครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก

10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาว 
จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย

10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ

10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจใน
การจาง อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆทั้งสิ้น

10.6 ผูประกอบสัญญาตองมีบุคคลค้ําประกันที่ปฏิบัติราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือเงิน
ค้ําประกันสัญญาตามกฎหมายกําหนด

   11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่     7    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557

                                   
                                                                                           
                                                                            (นายวิชา   ฟูตระกูล)

                               รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน              
                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนกบินทรวิทยา
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
------------------------------------------

ภาค ก    ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ทําการสอบขอเขียน   100 คะแนน ดังนี้

1.  ความรอบรู
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ

1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

2. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ความรูความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องตอไปนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาค  ข   การสอบสัมภาษณ        50   คะแนน

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

หมายเหตุ      โรงเรียนกบินทรวิทยา  โทร 037-283157
E-mail: kabinwittaya2554@gmail.com




