ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.............................................................
ด้ว ยวิท ยาลั ย การอาชีพ ศรี ส ะเกษ ประสงค์ จะรับ สมั ครบุคคลเพื่อ จัด จ้า งเป็นพนัก งานราชการ
ตาแหน่ ง ในกลุ่ มงานบริ ห ารทั่ว ไป ตาแหน่ ง พนักงานบริห ารทั่ ว ไป (ครู) โดยปฏิบัติง านในวิ ทยาลั ยการอาชี พ
ศรีสะเกษ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
และคาสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบ
อานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญา
จ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดของกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อกลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ต าแหน่ ง ในกลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เดื อ นละ 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนั กงานราชการ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ เรื่ องแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
…/2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ
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เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ใน วันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2553) นามายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี /หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ (203) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง
ได้รับอนุมัตภิ ายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24
ตุล าคม 2560 (ในวัน เวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้ง แต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ า ยตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร
2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางการทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ
สด.43) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
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- 3 ทั้งนี้ ในวัน สมัครให้ ผู้ ส มัครน าเอกสารฉบับจริ งทุกรำยกำร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้ว ย และให้
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6 ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีกำรสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ หรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัคร ให้ครบถ้วน
ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถ่าย จานวน 2 รูป ลงในบัตรประจาตัวผู้สมัคร
สอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภาย
ในวันเวลาและสถานที่ที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการ
สมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยืนเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วน
ทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะหรือเข้า
การสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้ สมัครเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัด
จ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
และไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

.../4. ประกาศรายชื่อ

- 4 4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด
วันเวลาและสถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
หรือทางเว็บไซต์ www.sicc.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ความสามารถในรหัสสาขาวิชา 203
100
สอบข้อเขียน
(ช่างเชื่อมโลหะ)
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 : - บุคลิกภาพ
100
สอบสัมภาษณ์
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- ความสามารถในการสื่อสาร
- มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน
- ทัศนคติต่อวิชาชีพ
โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
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 ผู้ที่ผ่าน

-56.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 วิทยาลั ยการอาชีพศรี สะเกษ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2
7. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ และ/ทางเว็บไซต์ www.sicc.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ล ะตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับ ที่จากผู้ ได้คะแนนรวมสู งสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัย
การอาชีพศรีสะเกษ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้ เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กาหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. กำรจัดจ้ำงและทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้รับประกาศรับสมัครไว้นี้
…/8.2 ในกรณี

- 68.2 ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
................................................
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง
1857 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ที่ตั้งเลขที่ 358 หมู่ 8 ตาบลหนองครก อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สาขาที่รับสมัคร
รหัสวิชา 203 กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึก ษาวิเ คราะห์ วิจั ย และประเมิน พัฒ นาการของผู้ เรี ยน เพื่ อน ามาพั ฒ นาการเรีย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นามาใช้ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ตาแหน่ง กลุ่มวิชา ช่างเชื่อมโลหะ รหัสวิชา 203
ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบโอนได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา
เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรม
อุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี
วิศวกรรมการเชื่อม และที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะปฏิบัติงานตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
(นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

