ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป รหัสสาขา ๑๐๒ ตําแหน่ง ครู สาขาภาษาอังกฤษ โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวสมุย ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการและ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจ
การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภททั่ ว ไป การจั ด ทํ า และลงนามในสั ญ ญาจ้ า ง
พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตําแหน่ง
จํานวนอัตรา
บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
๑ อัตรา
สาขาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๖ กําหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในระยะเวลาการจ้าง จะต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

/2. คุณสมบัติทั่วไป…

-2๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
นําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๒.๒.๑ ได้ รับวุ ฒิปริญญาตรี หรื อวุฒิอื่นที่เที ยบได้ ใ นระดั บเดี ยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง โดยต้องได้รับอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๓ หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี งานบุคลากร ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๔๕๖/๓ ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาค
บ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร/ และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
/ทั้งนี้ ผู้ที่จะ…

-3ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด. ๘ ใบสด. ๙ และ ใบสด. ๔๓) เป็นต้น จํานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองโดยต้องได้รับอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๓.๒.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรั บ คํ า ร้ อ งขอสมั ค ร และใบสมั ค รที่ ง านบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี
สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.svc.ac.th หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วนทุก
ช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจําตัวผู้สมัคร
สอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา และสถานที่รับ
สมัคร ที่กําหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบตาม
ข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในใบบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตาม
/ ข้อ 3.4 ในประกาศ...

-4ข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเอง ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด อัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทํา
สัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรก ในวันและเวลาเดียวกันตามประกาศรับสมัครนี้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วสมุ ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ
และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี www.svc.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่
ละตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

/ สมรรถนะ...

-5สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1
ส่วนที่ 1 ด้านความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในงานสํานักงาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตําแหน่งที่สมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ ๓ (1) มนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
(4) การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๕๐

สอบข้อเขียน

๕๐

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60 (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

/ 6.4 ผู้ที่จะผ่าน...

-66.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.5 ผูท้ ี่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี หรือประกาศทางเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี www.svc.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่หนึ่งไปหา
ผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีทมี่ ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวสมุย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น
ด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
(3) ผู้ นั้ น ไม่ ม าเข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการตามกํ า หนดวั น เวลาที่ วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และ
การท่องเที่ยวสมุยกําหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
กําหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตําแหน่งนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจํานวนอัตราว่างดังกล่าว

/ 8.3 การทําสัญญา...

-78.3 การทําสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย กําหนดซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๙

(นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
รหัสสาขา ๑๐๒ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอั ง กฤษ/ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร/ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล/ภาษาศาสตร์ / ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ /
ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
เลขทีต่ าํ แหน่ง ๓๒๔๕
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ที่อยู่ อาคารสนามกีฬาพรุหน้าเมือง หมู่ที่ ๕ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนบริการสังคม ด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
๒. จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการ
สอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนํามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับงานใน
หน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๓.๓.๑ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล/ภาษาศาสตร์/
ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

/๓.๓.๒ มีใบอนุญาต…

-9-๒๓.๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครเท่านั้น
๓.๓.๓ หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

(นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

-10แผนการดําเนินการสรรหา และเลือกสรรและการจ้างพนักงานราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้นตอน

กิจกรรม

วันดําเนินการ

1

ออกประกาศรับสมัคร

2

เผยแพร่ข่าวสารรับสมัคร 8 - 14 พฤศจิกายน 2559
ส่งสําเนาประกาศ สอศ.
เผยแพร่ (boga,เว็บ ก.พ.)
รับสมัคร
15 – 21 พฤศจิกายน 2559

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบวันเวลาและสถานที่
สอบ
เก็บตัวออกข้อสอบและ
จัดทําข้อสอบ
จัดสถานที่สอบและทําผัง
ที่นั่งสอบและอุปกรณ์ใน
การสอบ
ดําเนินการสอบ: ประเมิน
สมรรถนะสอบข้อเขียน
ตรวจข้อสอบ กรอก และ
รวมคะแนนและส่งผลการ
สอบให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบข้อเขียน
ดําเนินการสอบ: สัมภาษณ์
กรอกและรวมคะแนน
สัมภาษณ์และส่งผลการ
สอบให้กรรมการ
ประกาศผลการเลือกสรร
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร
รายงานตัวผู้ผ่านการ
เลือกสรร จัดสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้าง

7 พฤศจิกายน 2559

จํานวน
ผู้รับผิดชอบ
วันดําเนินงาน
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี, งานบุคลากร
5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี/ หน่วยรับสมัคร
5

22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

1
1

24 พฤศจิกายน 2559

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี
งานบุคลากร
กรรมการ

24 พฤศจิกายน 2559

1

ฝ่ายอาคารสถานที่

25 พฤศจิกายน 2559

1

กรรมการ

28 พฤศจิกายน 2559

1

กรรมการ

29 พฤศจิกายน 2559

1

งานบุคลากร

30 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559

1
1

กรรมการ
กรรมการ

2 ธันวาคม 2559

1

กรรมการ

6 ธันวาคม 2559

1

กรรมการ

7 ธันวาคม 2559

1

กรรมการ

