ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ
ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตําแหน่ง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
จํานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตําแหน่งแนบท้ายประกาศนี้)
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

/ ๒.คุณสมบัติ..........

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
(พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที่ ก.พ.
รับรองแล้วในสาขาวิชาทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รบั อนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครเท่านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ในเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖. ๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ/หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
of Records) ทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มคี ุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
/ ทัง้ นี้................

-๓ทั้งนี้ ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกีย่ วกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนัน้ ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓) เป็นต้น
จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมตั ิภายใน
วันปิดรับสมัครเท่านั้น จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๖ ไว้ทกุ ฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดําเนินการเกีย่ วกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กําหนดทีง่ านบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ หรือขอรับได้ทเี่ จ้าหน้าที่ในวันสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ www:tl.ac.th
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน ๒ รูป
ลงในบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครทีก่ รอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรม
เนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึง่ ผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๔.ของประกาศฯ นี้

/ ๓.๕ เงือ่ นไข........

-๔๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการ
รับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียนครั้งแรกตามข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ www.tl.ac.th

/ ๕. หลักเกณฑ์..........

-๕๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธกี ารสอบในแต่ละ
ตําแหน่งทีเ่ ปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ.๒๕๕๗
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปจั จุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในสํานักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามลักษณะ
สาขาที่สมัคร

การประเมินสมรรถนะครูครั้งที่ ๒
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์ ๓
๓. ความคิดริเริ่มสร้างรรค์
๔. การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

/ ๖. เกณฑ์การตัดสิน……..

-๖๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะในครัง้ ที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ผู้ทจี่ ะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ขอสงวนสิทธิพจิ ารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบใน
ส่วนที่ ๒ ให้กบั ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น )
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครัง้ ที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิค
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ www.tl.ac.th
๗.๒ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับ
ที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าํ สุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มผี ู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยูใ่ นลําดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผทู้ ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีด่ ีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผทู้ ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดกี ว่า
๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้น้นั ไม่มารายงานตัวเพือ่ รับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ์
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศนี้
/ ๘.การจัดจ้าง......

-๗๘. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ์กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จะจ้างพนักงานราชการครัง้ แรกตามลําดับคะแนนที่
สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตําแหน่ง ตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีทวี่ ทิ ยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้าง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชือ่ ของ
ตําแหน่งนั้นที่มบี ัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วทิ ยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์กําหนด ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ลงวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
รหัสวิชา ๒๐๓ (สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชือ่ มโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/
วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)
เลขที่ตําแหน่ง
๓๑๕๒
กลุ่มงาน บริหารทัว่ ไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
หมู่ ๘ ตําบลบ้านครัว อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๗๐
๒. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนํามาใช้
ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/ ๓. คุณสมบัติ..........

-๒๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที่ ก.พ.รับรองแล้ว
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๔. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ......................................................
(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วันที่ได้จัดทํา ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

