๑

เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครู
ดวยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจาง
เปนพนักงานราชการตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป ตําแหนงครู
จํานวน ๑ อัตรา
ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
สงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามา
ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆที่เกี่ยวของรวมทั้งการติดตามเทคโนโลยีใหมๆเพื่อ
นํามาใชปฏิบัติงาน
/๙.ติดตอประสาน..

๒

๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตราวาง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบทายประกาศ สวน
ที่ ๑)
อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตําแหนงในกลุมบริหารทั่วไป คาตอบแทนราย
เดือนจํานวนเงิน ๑๕,๙๖๐ บาท และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการเรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖
กําหนดไว
ระยะเวลาการจาง จางภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งจะไดกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ) ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยในระยะเวลาจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กําหนดไว
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับใบสมัคร)
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปน
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฏ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง
การศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
รหัสกลุมวิชาของสถานศึกษาที่เปดรับสมัครตามรายละเอียดแนบทายประกาศสวนที่ ๑ นี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาต...

๓

๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดย
ตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบ
สมัครดวยตนเอง ณ สถานศึกษาที่มีอัตราวางฯ โดยสมัครไดตั้งแตวันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม๒๕๕๗ (เวน
วันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ของแตละวันรับสมัคร
ดังกลาว โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน)
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑
x๑.๕ นิ้วโดย
ถายไวไมเกิน ๑ ป(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบ
รับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ ใหใชสําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ใชสมัคร หากยังไมไดรับใบ
ปริญญาบัตรใหใชหนังสือแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกลาว จากผูมีอํานาจ
อนุมัติ ตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่เปดรับสมัครนี้ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สําเนาแสดงผลการเรียน (
Transcript) ของคุณวุฒิที่ใชสมัครในขอ
๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศ
หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ
สด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสาร
ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอ
เจาหนาที่รับสมัครดวย และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในเอกสารตาม
ขอ ๓.๒.๒-๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐
บาท(สองรอยบาทถวน)และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมคืนให ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กําหนดในรายละเอียด
แนบทายประกาศสวนที่ ๒ นี้ หรือขอรับไดที่เจาหนาที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการรับสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอ
สมัคร และใบสมัครใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลง
ในบัตรประจําตัวผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นสมัครเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถาย
เรียบรอยแลวพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่
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รับสมัครเทานั้นและใหยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวตามขอ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐานในการเขารับการ
ประเมินสมรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ ในประกาศนี้ฯนี้ครบถวนทุกรายการและ
ไดกรอกขอความในเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศ
ฯนี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัคร
ไมครบถวนสมบูรณหรือไมไดดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯนี้จริง
กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาวหรือ
ตรวจสอบวาคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครหรือเปนคุณวุฒิที่
ก.พ. ยังมิไดรับรองรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศฯรับสมัครนี้ ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดแคลนคุณสมบัติในการ
สมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางเปน
พนักงานราชการครั้งนี้ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ และจะไมได
รับคืนคาธรรมเนียมการสอบแตอยางใด
๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ในประกาศฯนี้ที่เกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดทายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่
ออกโดยคุรุสภาดวย
๓.๕.๔ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเชีย
นครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลาย
ตําแหนง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๔ ของ
ประกาศฯนี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยสถานศึกษาที่เปดรับสมัครตามประกาศนี้ฯจะประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และ/หรือทางเว็บ
ไซดขอวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.technicprachin.ac.th
/๕.หลักเกณฑ...

๕

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละ
ตําแหนงที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ (ความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะตําแหนงครู)
และสวนที่ ๒ (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สวนที่ ๓ สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี
สมรรถนะดังนี้ (๑.ความรับผิดชอบ ๒. ความอดทนและเสียสละ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔.
ความสามารถในการสื่อสาร ๕.มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขารวมกับผูรวมงาน)
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผานแลว จึงจะมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง สมรถนะในสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนที่ ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ ๒
๖.๒ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวน
ที่ ๒ ไมตํากวารอยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่
๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ
ในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น)
๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการ
ประเมินสมรถนะครั้งที่ ๑ แลวผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.๔ ผูที่จะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒
การจัดจางพนักงานราชการใหเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบไดของแตละตําแหนง
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยสถานศึกษาที่จะรับสมัครจะประกาศรายชื่อผูผานการคัด
เลือกสรร ณ สถานศึกษาที่รับสมัคร หรือประกาศทางเว็บไซด www.Technicprachin.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ รายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว
๗.๒.๓ กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูที่อยูในลําดับ
ที่ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่
๒ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๓/สํานักงาน....

๖

๗.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามที่กําหนดไวในขอ
๘ ของประกาศฯนี้ โดยจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับคะแนนที่สอบไดของของผูผานการเลือกสรรแตละ
ตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางที่ไดรับสมัครไวนี้
๗.๔ หากในตําแหนงใดมีผูผานการคัดเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้
สถานศึกษาจะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป
นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงาน
เชนเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ใบอายุบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดวัน เวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯนี้
๘.การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ดังนี้
๘.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กําหนดไว
ในขอ ๗.๓ ของประกาศฯนี้
๘.๒ ในกรณีที่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอัตราวางเพิ่มใน
ภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการโดยพิจารณา ดังนี้
(๑) กรณีสถานศึกษาซึ่งมีอัตราวางเพิ่มดังกลาวในตําแหนงใด และมีบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
(๒) กรณีสถานศึกษาซึ่งมีอัตราวางเพิ่มดังกลาวในตําแหนงใด แตไมมีบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรในตําแหนงที่วางนั้น หรือใชบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นหมดแลว
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหสถานศึกษาที่มีอัตราวางนั้น ดําเนินการขอใชบัญชีจากสถานศึกษาที่
ไดมีการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จัดจางพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรตามจํานวนอัตราวางและตามลําดับของตําแหนงที่มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อนั้นเหลืออยูตามแนว
ทางการขอใชบัญชีที่กําหนดไวในขอ ๗.๔ ของประกาศฯนี้
๘.๓ การทําสัญญาจางใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายบุญลือ ทองเกตุแกว)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

๗

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครู
ชื่อตําแหนง ครู
รหัสกลุมวิชา ๒๐๓ จํานวน ๑ อัตรา
เลขที่ตําแหนง ๑๖๐๓
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นหรือเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน
และเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อมและชางประสาน/เทคนิคโลหะ/วิศวกรรม
อุตสาหการ (โลหะ/ชางเชื่อม) /เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป (ชางเชื่อม)
๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู
๓) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
วันที่ ๙ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทุกวันในเวลาราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐
– ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕) ทดสอบสมรรถนะ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖) สอบสัมภาษณ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๗) ประกาศผลสอบ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๘) ทําสัญญาจางเริ่มปฏิบัติราชการ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง แกไขขอความคลาดเคลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครู
ตามที่ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครู นั้น
เนื่องจากประกาศดังกลาวมีขอมูลคลาดเคลื่อนบางประการวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีจึงใหแกประกาศดังกลาว ดังนี้
1. หนาที่ ๒ อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน แกไขจาก ๑๕,๙๖๐ บาท แกไข
เปน ๑๘,๐๐๐ บาท และระยะเวลาการจาง จากปงบประมาณ ๒๕๕๗ แกไขเปน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
2. หนาที่ ๓ วันรับสมัคร จาก ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
แกไขเปนถึงวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๗
3. เอกสารแนบทายประกาศวิทยลัยเทคนิคปราจีนบุรี
จากถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แกไขเปน ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบุญลือ ทองเกตุแกว)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

