ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ตําแหนง
ในกลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อกลุมงาน ชื่อตําแหนง
จํานวนอัตราวาง
บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป
(ดานบริหารงานทั่วไป)
1
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 18,000 บาท
และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กําหนดไว
1.4 ระยะเวลาการจาง จางในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ 63
โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑. 1 มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
/๒.๑.๔ ไมเปน ...

-2๒.๑.๔ ไมเปนผูมี ราง กายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง ของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ.
รับรองแลว
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตอรศึกษา/
วิทยาการคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ
ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเนต/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสานสนเทศ/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสอทธิ
โดยตองไดรับอนุญาตภายในวันปดรับสมัครเทานั้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ตั้งแตวันที่
24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ในวันราชการ) ภาคเชา ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.0๐ น.
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 1
ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป )
๓.๒.
2. สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร
/3.2.3. สําเนา...

-3๓.๒.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
๓.๒.๕. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี)
เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน ) ใบสําคัญทางทหาร
(ใบสด.๘ ใบ สด.๙ และใบสด. ๔๓) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนํา เอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวยและ
ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.
6
ไวทุกฉบับ
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน
(สามรอยบาทถวน ) และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3๐๐ บาท

3.4 วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม หรือขอรับไดที่
เจาหนาที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัคร และใบสมัคร
ใหครบถวนทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลว
พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับ สมัครเทานั้น
และใหยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครตามที่กําหนดไว ตามขอ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียม
สอบตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการรับสมัครเฉพาะผูสมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการ และไดกรอกขอความในเอกสารการ
สมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔
ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกขั้นตอน
กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมได
ดําเนินการสมัครครบถวนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินสมรรถนะหรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
/3.5.2 ผูสมัคร ...

-๔๓.๕.๒. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯนี้
ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรร
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนดวันเวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ในวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และ/หรือทาง
เว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม www.cmtc.ac.th)
(
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบในแตละตําแหนง
ที่เปดรับสมัคร ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สวนที่ 1 : ความรูความสามารถทั่วไป
100
สอบขอเขียน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน
- ความเขาใจภาษาและการใชภาษาไทย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
ประยุกตในงานสํานักงาน

/สวนที่ 2...

-5สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

สวนที่ 2 : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพ
- ออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต
- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
- ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต
- ออกแบบและติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
- ออกแบบและติดตั้ง ฝกอบรม และบํารุงรักษาเครือขาย
คอมพิวเตอร
- วิเคราะห ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต

100

สอบขอเขียน

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

100

สอบสัมภาษณ

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
1. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด
5. แฟมสะสมผลงาน

หมายเหตุ การประเมิน จะประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 กอนและเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผานแลว
จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตอไป
6. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ไดแก
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๓
๖.๒ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ไม
ต่ํากวารอยละ ๖๐
/ ทั้งนี้ ...

-6ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ
ในสวนที่ ๒ ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น )
๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํากวารอยละ
๖๐
๖.
5 ผูที่จะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
7. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม หรือ
ประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (www.cmtc.ac.th)
๗.๒ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับที่
หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุดโดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 2 ป
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิก การขึ้นบัญชี
ของผูนั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม กําหนด
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม กําหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผูผานการ
เลือกสรรแตละตําแหนงตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มีอัตราวางเพิ่มในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้น
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
/8.3 การทําสัญญา...

เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------------------1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตําแหนงเลขที่ 3551 (จํานวน 1 ตําแหนง)

กลุมงาน บริหารทั่วไป

กลุมวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ตั้งเลขที่
9 ถ.เวียงแกว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม การเรียนรู พัฒนา
ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ
เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
2.
1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2.
3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
2.
4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
2.
5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
2.
6 ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2.
7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.8
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามา
ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
2.9 ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.10 การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

/ 3. คุณสมบัติ...

