ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------------ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ ง ในกลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ต าแหน่ ง ครู โดยปฏิ บั ติ ง านในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ เนิ น ขาม
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของการประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสั ญญาจ้ างของพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส รร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)

จานวนอัตราว่าง
2

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ ไ ด้รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ของพนัก งานราชการ ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรีว่ าด้ ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่ องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

/๒.คุณสมบัติทั่วไป...

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เ ป็ น ผู้ เ คยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ห ารทั่ ว ไป ต าแหน่ ง ครู รหั ส สาขา 201 กลุ่ ม วิ ช าช่ า งยนต์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิค
ยานยนต์ /วิศวกรรมเครื่ องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง/เทคนิคช่างยนต์/ อุตสาหกรรมศิล ป์(ช่างยนต์)/
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัส ดุ
(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.2 ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครู รหัสสาขา 202 กลุ่มวิชาเครื่องมือกล ได้รับ
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ ก ารเขี ย นแบบ/เครื่ อ งมื อ กล/เทคนิ ค การผลิ ต /ช่ า งกลโรงงาน/วิ ศ วกรรมการผลิ ต /
อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/
อุตสาหกรรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสหกรรมศิลป์(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล) เทคโนโลยี
การผลิ ต/ เทคโนโลยี อุต สาหกรรม/ เทคโนโลยีก ารอุต สาหกรรม(การจัด การอุต สาหกรรม)/ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ
(ออกแบบการผลิต)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
โดยต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
/3. การสมัคร...

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ เนิ น ขาม ตั้ ง แต่ วั น ที่
20 - 24 มกราคม 2563 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และ ภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้านของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร และ/หรื อ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) เป็นต้น
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรั บคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม หรือ
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
/๓.๔.๔ ยื่นเอกสาร...

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลา และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
ตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความใน
เอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอนในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ตรวจสอบพบว่าผู้ส มัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้
ให้ ถือว่าผู้ สมัครเป็น ผู้ขาดคุณสมบั ติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยการอาชีพเนินขามจะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้ นผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศนี้ โดยพิจารณาประกาศ
รายชื่อผู้นั้นตามตาแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เ ข้า รับการประเมิน สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม หรือทาง Facebook: งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

/5. หลักเกณฑ์...

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครสอบด้วยวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
(ฉบับ พ.ศ.2560)
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการที่
เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ย วกั บ คอมพิว เตอร์และ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในสานักงาน
ส่วนที่ ๒ ความรู้ คามสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอนที่เน้นการสอนคิด
วิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิจัยทางการศึกษา
- สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขัน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
- การคิดวิเคราะห์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะสีมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ ที่ จ ะได้รั บ การตรวจข้อ สอบส่ ว นที่ ๒ จะต้ องเป็น ผู้ ไ ด้คะแนนผ่ า นการประเมิน ในส่ ว นที่ ๑
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐ (วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ ที่จะผ่ านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนประเมินส่ว นที่ ๓ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ ที่จ ะผ่ านการเลื อกสรร จะต้องเป็นผู้ ที่ได้คะแนนผ่ านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒
๗. การประกาศรายบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
หรือทาง Facebook: งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
๗.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.2.2 บั ญชีร ายชื่อจะเรี ย งล าดับที่จากผู้ ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดเป็นล าดับที่ห นึ่งไปหาผู้ ที่ได้
คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับดีกว่า
/(3) ถ้าคะแนน...

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับดีกว่า
๗.3 หากมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยฯ จะขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศนี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยการอาชีพเนินขามกาหนด
ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน
การเลือกสรร ตามจานวนอัตราที่ได้รับประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่ วิทยาลั ย การอาชีพเนินขาม มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้น
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพเนินขามกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563

(นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
434 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เลขที่ 219 หมู่ 14 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
นามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ห ารทั่ ว ไป ต าแหน่ ง ครู รหั ส สาขา 201 กลุ่ ม วิ ช าช่ า งยนต์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิค
ยานยนต์ /วิศวกรรมเครื่ องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง/เทคนิคช่างยนต์/ อุตสาหกรรมศิล ป์(ช่างยนต์)/
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัส ดุ
(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

๓.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
4. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทา 7 มกราคม 2563

.

เอกสารแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
1213 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เลขที่ 219 หมู่ 14 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
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ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
นามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครู รหัสสาขา 202 กลุ่มวิชาเครื่องมือกล ได้รับ
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ ก ารเขี ย นแบบ/เครื่ อ งมื อ กล/เทคนิ ค การผลิ ต /ช่ า งกลโรงงาน/วิ ศ วกรรมการผลิ ต /
อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/
อุตสาหกรรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสหกรรมศิลป์(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล) เทคโนโลยี
การผลิ ต/ เทคโนโลยี อุต สาหกรรม/ เทคโนโลยีก ารอุต สาหกรรม(การจัด การอุต สาหกรรม)/ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ
(ออกแบบการผลิต)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
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ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทา 7 มกราคม 2563
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