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ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งใน กลุ่ม
งานบริหารทั่วไปตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามความในข้ อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน
พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 29722556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนาม
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตาแหน่ง และจานวนอัตราว่าง
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตรา
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้างจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
22.1.5ไม่เป็นผู้...
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2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553)
มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา การจัดการทั่วไป2
การบริหารธุรกิจ2การตลาด2การขาย2การเลขานุการ2เศรษฐศาสตร์2การเงินการธนาคาร2เศรษฐศาสตร์การเกษตร2
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์2การค้าระหว่างประเทศ2ธุรกิจค้าปลีกและที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
เท่านั้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ในเวลาราชการ)ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป(ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2. สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ในสาคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) เป็นต้น จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
เท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
2ทั้งนี้ในวันสมัคร...
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ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้ผู้สมัคร
เขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร (หรือทางเว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร www.cpvc.ac.th)
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วน
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจานวน 1 รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน 2 รูป ลงในบัตรประจาตัวผูส้ มัคร
สอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับ
สมัครกาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4 ของประกาศฯนี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุก
ขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบ
ในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทา
สัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับ
คืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 2หรือทาง
เว็บไซต์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร www.cpvc.ac.th
25. หลักเกณฑ์...
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัคร ด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับ
สมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1: ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาที่ 1
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา
- ความรู้เบื้องต้นต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์
ในงานสานักงาน
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งการจัดการทั่วไป2การ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข้อเขียน

50

สอบข้อเขียน

50

สอบสัมภาษณ์

บริหารธุรกิจ2การตลาด2การขาย2การเลขานุการ2เศรษฐศาสตร์2
การเงินการธนาคาร2เศรษฐศาสตร์การเกษตร2เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์2การค้าระหว่างประเทศ2ธุรกิจค้าปลีก
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(1) มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(4) การสื่อสารโดยการพูด

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ทจี่ ะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินส่วนที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มี
ผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น
26.3 ผู้ที่จะมีสิทธิ...
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6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร www.cpvc.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในดาลับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็น เวลา ไม่เกิน 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย
ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษา
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ2หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณี
หนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการ
เลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครนี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีอัตราว่างเพิ่มภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตาม
จานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายอานวย นวลจันทร์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ลงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง 3208 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สาขา การจัดการทั่วไป2 การบริหารธุรกิจ2การตลาด2การขาย2การเลขานุการ2เศรษฐศาสตร์2การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร2เศรษฐศาสตร์สหกรณ์2การค้าระหว่างประเทศ2ธุรกิจค้าปลีก
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ที่ตั้ง 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตาบลท่าตะเภา อาเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6 ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงาน
9 ติดต่อประสานงานให้บริหารข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป2
การบริหารธุรกิจ2การตลาด2การขาย2การเลขานุการ2เศรษฐศาสตร์2การเงินการธนาคาร2เศรษฐศาสตร์การเกษตร2
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์2การค้าระหว่างประเทศ2ธุรกิจค้าปลีก
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
(เฉพาะกรณีตาแหน่งครู)
4. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทา 3 มิถุนายน 2558

