ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู
----------------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง
ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในข้ อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการลงวันที่ ๑๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนัก งานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง ครู รหัสวิชา ๓๐๗ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ
เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
/๖. ทานุ บารุง...

-๒๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร คาว หวาน อาหารว่าง เพี่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้ าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ ๑)
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน
จานวน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
สถานทีป่ ฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
/ ๒.๒ คุณสมบัติ...

-๓๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่
ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฎิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่
เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑ นี้
๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครเท่านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ครที่มี คุณ สมบั ติ ตรงตามที่ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ ยื่ นใบสมัค รด้ ว ยตนเอง ณ
สถานศึกษาที่มีอัตราว่ างฯ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าวโดย
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จานวน ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ ให้ใช้ส าเนาปริญญาบั ตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้
หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกล่าว จากผู้มีอานาจอนุมัติ ตามที่กาหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๓.๒.๒ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิ ง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่อ และนามสกุ ล ในหลั ก ฐานเอกสารการสมัค รไม่ ตรงกัน ) ใบส าคัญ ทางทหาร
(ใบ สด.๘ ใบสด. ๙ และใบ สด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครด้วย และให้
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอการตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๓.๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กาหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่
๒ นี้ หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
/ ๓.๓.๒ กรอกรายละเอียด …

-๔๓.๓.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๓.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๓.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลาและ
สถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๓.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๓.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๔.๑ สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาขอสงวนสิ ทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุก รายการและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯนี้ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
ไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามข้ อ ๒.๑ และ ข้ อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ จ ริ ง กรณี ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่า
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตาแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตาม
ประกาศฯนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้น
ปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภาด้วย
๓.๔.๔ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา จะดาเนิ นการประเมิน สมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น
/ กรณีผู้ใด ...

-๕กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอสงวนสิทธิในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตาแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้ง
สุดท้าย
๔. การประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครตามประกาศฯนี้ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อน
หรือภายในวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร และ /หรือทางเว็บไซต์
ของสานักอานวยการ www.boga.go.th และ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง http://www.wic.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา โดยสถานศึกษาที่เปิด รับสมัคร จะดาเนินการประเมิ น
สมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบใน แต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ( ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตาแหน่งครู) และส่วนที่ ๒
(ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะดังนี้
(๑.ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฎิภาณไหวพริบ ๔. ความสามารถใน
การสื่อสาร ๕. มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง สมรรถนะในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
จะดาเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สาหรับสมรรถนะในส่วนที่๓ ดาเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ (สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้า
สอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ แล้วผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ทีได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตาแหน่ง
/ ๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ …

-๖๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สถานที่ศึกษาที่รับสมัคร หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลาดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุดโดยผู้อยู่ใน
ลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าว จะเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้า คะแนนเท่ ากั น จะพิจ ารณาให้ ผู้ ที่ไ ด้ค ะแนนประเมิ นครั้ง ที่ ๑ ส่ ว นที่ ๒ มากกว่ า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า
๗.๓ สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘ ของประกาศฯ
นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตาแหน่ง ตามจานวน
อัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๗.๔ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้สถานศึกษาจะขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วัน
ประกาศขี้น บั ญชีร ายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลั กษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลา ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้น มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ /หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
/๘. การจัดจ้างและทา.....

-๗๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเสือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจะต้อ งเข้ า รั บ การจ้ า งและท าสั ญ ญาจ้า งตามที่ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนี้
๘.๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗.๓
ของประกาศฯ นี้
๘.๒ ในกรณีที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอัตราว่างเพิ่มใน ภายหน้าจะ
จัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาดังนี้
๘.๒.๑ กรณีสถานศึกษาซึ่งมีอัตราว่างเพิ่มดังกล่าวในตาแหน่งใด และมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ จะจัดจ้างพนักงานราชการตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๒.๒ กรณีสถานศึกษาซึ่งมีอัตราว่างเพิ่มดังกล่าวในตาแหน่งใด แต่ไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรในตาแหน่งที่ว่างนั้น หรือใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นหมดแล้ว สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาที่มีอัตราว่างนั้น ดาเนินการขอใช้บัญชีจากสถานศึกษาที่ได้มีการ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
จานวนอัตราว่างและตามลาดับของตาแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ตามแนวทางการขอใช้บัญชีที่
กาหนดไว้ในข้อ ๗.๔ ของประกาศฯ นี้
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

