ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวยวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ตําแหนง
ในกลุมงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5
ของประกาศคณะกรรมการการบริ ห ารพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน พ.ศ. 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.
2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ และตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป
การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อกลุมงาน
ชื่อตําแหนง
จํานวนอัตราวาง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ตําแหนงครู)
1 อัตรา
รหัสสาขาวิชา 103 กลุมวิชา/ทาง สังคม
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิ บัติ ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับ การจัดการเรียนสอน สงเสริมการเรียนรู
พั ฒ นาผู เ รี ย น ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการของสถานศึ กษา พั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ ประสานความร ว มมื อ กั บ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิ บัติงานเกี่ ยวกั บการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรีย นรูของผูเรีย นดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
6. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนํามาใช
ปฏิบัติงาน
9. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 อัตราคาตอบแทน...
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1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประประโยชน
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 18,000 บาท และใหไดรับสิทธิ
ประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กําหนดไว
1.4 ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใน
ระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันสุดทายในการรับสมัคร)
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(กรณีกลุมงานบริหารทั่วไป)
2.2.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลวใน
สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร/สหวิทยาการสังคมศาสตร/พุทธศาสนา/
ประวัติศาสตร/สังคมศาสตร/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร/มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรสังคมศาสตร) และสาขาอื่นทีเกี่ยวของ
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยตองไดรับอนุมัติภายใน วันปดรับสมัครเทานั้น
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3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี โดยสมัครไดตั้งแตวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเชาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.และภาคบายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแตละวันรับสมัคร
ดังกลาว
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 1 ป
(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใชติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2
สําเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครจํานวยอยางนอย 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาในวันปดรับสมัคร
3.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.8 ใบสด.9 และใบสด.43)เปนตน
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิโดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย
และใหสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในเอกสารตามขอ 3.2.2 – 3.2.6 ไวทุกฉบับ
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอย
บาทถวน) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี หรือขอรับไดที่
เจาหนาที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัครให
ครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
3.4.3 ติดรูปถาย จํานวน 1 รูป ลงในใบสมัครและติดรูปถาย จํานวน 2 รูป ลงใบบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย

3.4.4 ยื่นเอกสาร...
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เอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น และใหย่ืนภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวตามขอ 3.1
3.4.5 เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียม
สอบตามขอ 3.3 และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ตามที่กําหนดไวในขอ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการและไดกรอกขอความในเอกสารการ
สมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินสมัครครบถวนทุก
ขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในการประกาศราชชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ หรือ
เขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
3.5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาวหรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือ
เปนคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิไดรับรองรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทํา
ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวา
เปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้
ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบ และกําหนดวันเวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัย เทคนิคสิงหบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิเขารั บการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สิงหบุรี และ/หรือทางเว็บไซต Website : www.sbtc.ac.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ดังตอไปนี้
5.1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สวนที่ 1 (ความรูความสามรถทั่วไปเฉพาะตําแหนงครู) และสวนที่ 2
(ความรูความสามรถทั่วไปเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาลัย...
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วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สวนที่ 1 ความรูความสามารถทั่วไป
100
สอบขอเขียน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน
ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมประยุกต
ในสํานักงาน
สวนที่ 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
100
สอบขอเขียน
- ความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาสังคม
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรม
- คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
- มาตรฐานวิชาชีพ
- จรรยาบรรณและวิชาชีพ
- สมรรถนะวิชาชีพ
- การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานการศึกษา)
- ศาสตรพระราชา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
สวนที่ 3 สอบสัมภาษณ
100
สอบสัมภาษณ
1. มนุษยสัมพันธ และการประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด

5.2 การประเมิน...
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5.2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สวนที่ 3 สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสมรรถนะ
ดังนี้ (1. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห 3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริ บ
4. การสื่อสารโดยการพูด)
โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผานแลว จึงจะมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตอไป
6. เกณฑการตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน 2 ครัง้ ไดแก
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบดวยสมรรถนะสวนที่ 1 และสวนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบดวยสมรรถนะสวนที่ 3
6.2 ผูที่ผ านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 ตองไดคะแนนการประเมิน สวนที่ 1 และสวนที่ 2
ไมต่ําวารอยละ 60
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการตรวจขอสอบสว นที่ 2 จะตองเปน ผูไดคะแนนผานการประเมิน ในสวนที่ 1
ไมต่ํากวารอยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบใน
สวนที่ 2 ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ 1 เทานั้น)
6.3 ผูที่จะมีสิทธิเขารั บการประเมิ นสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปน ผูที่ได คะแนนผานการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ 3 ไมต่ํากวารอยละ 60
6.5 ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี และ/
หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ Website : www.sbtc.ac.th
7.2 การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
7.2.1 ตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและผูสอบผาน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับที่ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนลําดับที่หนึ่งไป
หาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับดีกวา
7.2.3 กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ 7.2.2 ดังกลาวเทากัน จะพิจารณา ดังนี้
(1) ใหผูที่ไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 สวนที่ 1 มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(2) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 สวนที่ 2 มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(3) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับที่ดีกวา
7.3 หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเวลา 2 ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย
ไดแก
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(3) ผูนั้นไมมา

-7(3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนด วัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี กําหนด
(4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีกําหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบไดของ
ผูผานการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
8.2 ในกรณีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีกําหนดซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

(นายชวลิต พึ่งโภคา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
_______________
1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
4496 รหัสสาขาวิชา 103 (สังคม)
1258 กลุมงาน บริหารทั่วไป
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี

2. หนาที่และความรับผิดชอบของานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ
6. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ
เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
9. ติดตอประสานงานใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

/ 3. คุณสมบัติ....

-23. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ รับรองแลวในสาขาวิชา
สังคมศึกษา/รัฐศาสตร/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร/สหวิทยาการสังคมศาสตร/พุทธศาสนา/
ประวัติศาสตร/สังคมศาสตร/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร/มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร สังคมศาสตร) และสาขาอื่นทีเกี่ยวของ
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
4. การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ.....................................................
(นายชวลิต พึ่งโภคา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
วันที่ไดจัดทํา 12 กุมภาพันธ 2562

