ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ด้วย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง
ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ ลงวัน ที่ 11 กัน ยายน 2553 เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่องกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 279/2556 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอานาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป การจัดทา และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
จานวนอัตราว่าง
1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ตามประกาศ
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
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.ไม่เป็นผู้มี...

-22.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
และไม่สมไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการ
เมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่น
ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิ ชาของสถานศึกษา
ที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับการอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครเท่านั้น (ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และการได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 (ในเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร และหรือ สาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Recprds) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ

/ 3.2.5 สาเนาหลักฐาน...

-33.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9และใบสด.43) เป็นต้น
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากั บไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุก
ฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หรือขอรับ
ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจานวน 1 รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจานวน 2 รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลา และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครของผู้สมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจา
ตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4. ของประกาศนี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้ดาเนินการ
สมัครครบถ้ว นทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผ ลให้ ผู้ส มัครผู้ นั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้ รับการจัดจ้าง และทาสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียม
สอบแต่อย่างใด
/3.5.3 วิทยาลัย.....

-43.5.3 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้ง
แรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัย
การอาชีพปัตตานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
เข้าตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตาแหน่งผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (กรณี
รับสมัครหลายตาแหน่ง)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
และ/หรือทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี http://www.ptnicec.ac.th
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตาแหน่งครู) และ
ส่วนที่ 2 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 มีสมรรถนะ ดังนี้
(1.ความรั บ ผิ ด ชอบ 2.ความอดทน และเสี ย สละ 3.ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และปฏิ ภ าณไหวพริ บ
4. ความสามารถในการสื่อสาร 5.มนุษย์ส้มพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน)
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิพิจารณา
กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
หรือ ประกาศทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี http://www.ptnicec.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
/7.2.2 บัญชีรายชื่อ.....

-57.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่ผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(1) ให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า เป็นผู้
อยู่ในลาดับดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการ
อาชีพปัตตานี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลา ที่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5
ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างทาได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยจะ
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

(นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2559
เรื่อง อัตราว่างรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รหัสกลุ่มวิชา
103
วิชา/กลุ่มวิชา
สังคม
คุณวุฒิ
สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/
สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/
จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา
(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฎิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน และ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกับพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระบบเดียวกันที ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา

/ สังคม....

-2สังคม คุณวุฒิ สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการ
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระบบเดียวกันที ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา
สังคม คุณวุฒิ สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสัง คมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการ สังคมศาสตร์/
พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์ / สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒ นาชุมชน/พัฒ นาสั งคม/ภูมิศาสตร์/มัธ ยมศึกษา
(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครเท่านั้ น (ยกเว้น สาขาวิช าที่ขาดแคลน และการได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแห่ งชาติ พ.ศ.
2542)
4. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

