ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
––––––––––––––––––––––––––––
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ตาแหน่งในกลุ่มงานทั่วไปตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกาหนดลักษณะงาน และ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งานและจั ด การท า กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการและค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑. ชื่อตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รหัสสาขา ๓๐๑ กลุ่มวิชา การบัญชี
๑.๒. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปค่าตอบแทนรายเดือนจานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน พนักงานราชการ ( ฉบับที่
๖) ลงวันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดไว้
๑.๔. ระยะเวลาการจ้างจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒563 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๔ และตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
๑.๕. สถานที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาสอาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สอน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อดังต่อไปนี้
๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
๒.๑.๓ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
/2.1.5 ไม่เป็น...
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การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อ อกหรื อปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรั ฐวิ สาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน
กลุ่มวิชา ดังนี้
รหัสสาขา ๓๐๑ กลุ่มวิชา การบัญชี
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ที่ตั้ง
ถนนขุนลุมประพาส อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง 10 เมษายน ๒๕๖๑
(เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น.ถึง ๑๖.๓๐
น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 เมษายน ๒๕๖๑
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับ
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูปและใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๑ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ยน(transcript of records) ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิ ดรับ
สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาตรี / ประกาศนี ย บั ต รของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ย วกับ การส าเร็ จการศึกษาตามหลัก สู ต รของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔. สาเนาทะเบียนบ้านจานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบสาคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล(ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) เป็นต้นจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้นจานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมั ครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุก
ฉบับ
/3.3 ค่าธรรมเนียม...
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ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครจานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๓.๔. วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีดังนี้
๓.๔.๑. ขอรับคาร้องขอสมัครและใบสมัครที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
๓.๔.๒. กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วยคาร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการและลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓. ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูปลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูปลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔. ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕. เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมสอบข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับลงบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖. ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯนี้
๓.๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการ
สมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุกรายการและได้
กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูร ณ์และได้ ดาเนินการสมั ครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้
ครบถ้วนทุกขั้นตอนกรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครหรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบั ติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริงกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้ง แต่ ต้น
และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิไ ด้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็น
พนักงานราชการครั้งนี้ถึงแม้จะเป็น ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรเพื่อ จัด จ้ างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ รั บ คื น
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า การประเมินสมรรถนะและกาหนดวันเวลาและสถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่ องสอน จะประกาศรายชื่อผู้มี สิ ทธิ เข้ ารับการประเมิ น
สมรรถนะในวันที่ 12 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริการงานทั่วไป ตึกอานวยการวิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
/5. หลักเกณฑ์...

-4๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการ
สอบครั้งที่ ๑ ในวันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๑ ในแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑๐๐
สอบข้อเขียน
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการพ.ศ.๒๕๔๗และประกาศคณะกรรมการ
การบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน/
- ความรู้ความสามารถในงานธุรการและสานักงาน
ปฏิบัติ
- ความสามารถในการจัดทาหนังสือราชการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
ส่วนที่ ๓
1. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปฏิภาณไหวพริบ
3. การสื่อสารโดยการพูด
4. การคิดวิเคราะห์
โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑. การประเมินสมรรถนะจะแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑. ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒. ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการการประเมินครั้งที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินส่วนที่ ๑ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิพิจารณาการตรวจ
กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น
๖.๓. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องมีผู้ได้รับคะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
/6.4 ผู้ที่ผ่าน...

-5๖.๔. ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๕. ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร
๗.๑. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่
20 เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
๗.๒. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑. จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒. จะประกาศเรียงลาดับรายชื่อตามคะแนนผู้ผ่านการผู้เลือกสรรโดยเรียงลาดับจากผู้ที่
ได้รับคะแนนรวมสูงสุดที่หนึ่งไปหาผู้ได้คะแนนรวมต่าสุดโดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓. กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากันจะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากว่าเป็น
ผู้อยู่ ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากว่าเป็นผู้อยู่ ใน
ลาดับที่ดีกว่า
๗.๓. หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินกว่าจานวนอัตราว่าที่ประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปีนับตั้ง แต่
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหรือนับตั้ง แต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง ที่ มีลักษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการเรียนการ
ขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วยได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิมาเข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่วิทยาลัยการอาชีพนวมิน ทราชินี
แม่ฮ่องสอนกาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ/หรือไม่ปฏิ บัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณี หนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศ ฯ
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
แม่ฮ่องสอนกาหนดดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จะจ้างพักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่
สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครนี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจ้างพนักงาน
ราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่ง นั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญ ชีรายชื่อของ
ตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว

/8.3 การทา...

-6๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน กาหนดซึ่งจะจ้าง
ให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑

(นายประภากร วัชราคม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง
๓๐๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สาขาการบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ที่ตั้งเลขที่ 126 ถนนขุนลุมประภาส ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ๕๘00๐
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการเป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ ต้อง
ปฏิบัติดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกับ การจั ด การเรีย นการสอนและส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ข องผู้ เ รีย นด้ ว ยวิ ธีก ารที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่ง ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติง านในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงานให้บ ริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญ หา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม
วิชาการบัญ ชี รหัสสาขา ๓๐๑ การจัดการทั่วไป (การบัญ ชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญ ชี)/การบัญชี/บัญชี
การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติประกอบการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๔. การลงนาม
(นายประภากร วัชราคม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑

