ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ
งานและคุณ สมบั ติเฉพาะของกลุ่ มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลั งพนักงานราชการ และคำสั่ งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กลุ่ มงานบริห ารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ ได้สิ ทธิประโยชน์ ของ
พนั กงานราชการ ตามระเบี ย บสำนั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศ
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในระยะเวลาการจ้าง
จะต้องประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ของพนั กงานราชการตามประกาศคณะกรรมการการบริห ารพนั กงานราชการ
เรื่องแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการเรื่องกำหนดลั กษณะงานและคุณ สมบั ติเฉพาะของกลุ่ มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลั งพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็ นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิ พากษาถึงที่สุ ดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร ในวั น ที่ ท ำสั ญ ญาจ้ า งจะต้ อ งไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎที่
ก.พ. กำหนด มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ กพ รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๖๐๓ สาขา
วิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีอาหาร คหกรรมการผลิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และการ
จัดการคหกรรม
๓. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ที่ตั้ง ๕๐๗/๒ ซอยสวนพลู ถนนสาทร ๓ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
/กรุงเทพมหานครฯ...

-๓กรุงเทพมหานครฯ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ กรณีตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้ใช้สำเนาปริญญาตรี ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยัง
ไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกล่าว จากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๒.๓ สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ
๓.๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ ามี ) เช่ น ใบสำคั ญ การสมรส ใบสำคั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ - นามสกุ ล
(ในกรณี ที่ ชื่อและนามสกุล ในหลั กฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด. ๙ และใบ
สด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้ สมัครจัดเรียงเอกสารตามลำดับข้างต้น พร้อมนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมา
แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ รั บ สมั คร และให้ ผู้ ส มัค รเขียนคำรับ รองสำเนาถูกต้อ งและลงชื่อกำกับ ไว้ในสำเนาเอกสาร
ตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรั บตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออหรือขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วนทุก
ช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลง
ชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่
๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จำนวน ๒ รูป ลงในบัตรประจำตัวผู้สมัคร
สอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
/๓.๔.๔ ยื่นเอกสาร…

-๔๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลาและ
สถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความในเอกสารการ
สมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัค ร หรื อกรอกข้ อความในเอกสารการสมั ครไม่ ครบถ้ว นสมบู รณ์ หรือ ไม่ได้ ดำเนิ น การสมั ค ร
ครบถ้ ว นทุ กขั้ น ตอนดังกล่ าวจะมี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รนั้ น ไม่ มีรายชื่ อ ในประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิเข้ารับ การประเมิ น
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้ ส มัค รจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ นผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ วไป และ
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ จริง ในกรณีที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอี่ยมละออตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือ ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิ การศึกษาที่ใช้
สมัครไม่ตรงตามคุณ สมบั ติของตำแหน่ งที่ส มัครหรือเป็นคุณ วุฒิ ที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง รวมทั้ งกรณี ที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้ น ปริ ญ ญาของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน
/การประเมิน…

-๕เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าห้องธุรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และทางเว็บไชต์ www.eamlaor.moe.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ภาค ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านการสอน
ภาค ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- รหัสวิชา ๖๐๓ คหกรรม
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดสร้างสรรค์
๔. การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคที่ ๑ ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และครั้งที่ ๒ การประเมินสอบสัมภาษณ์
๖.๑ ผู้ที่จะผ่ายการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินภาค ๑ ของวิชาที่ ๑ และวิชาที่
๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนการประเมินภาค ๒ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
/ทั้งนี.้ ..

-๖ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในภาค ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค ๑ ดังกล่าว
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในภาค ๒ ให้กับผู้ที่มีผล
การประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๒ ผู้ ที่ จ ะมี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๒ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ ค ะแนนผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว
๖.๓ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗
และข้อ ๘ ของประกาศฯ นี้
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ห้ อ งธุ ร ก าร วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ าเอี่ ย ม ล ะ อ อ แ ล ะ เว็ บ ไซ ด์ วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ าเอี่ ย ม ล ะ อ อ
www.eamlaor.moe.go.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่าน
การเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ใน
ลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๑ วิชาที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอี่ยมละออจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร หรื อ นั บ แต่ วั น ประกาศรั บ สมั ค รในตำแหน่ งที่ มี ลั ก ษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
/ทั้งนี…้

-๗ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กำหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะต้ องเข้ารั บ การจ้ างและทำสั ญ ญาจ้ าง ตามที่ วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาเอี่ ย มละออ
กำหนด ดังนี้
๘.๑ วิท ยาลั ย อาชีวศึกษาเอี่ยมละออจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของ
ประกาศ
๘.๒ ในกรณีที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ มีอัตราว่าพนักงานราชการเพิ่มภายหน้าซึ่งเป็นตำแหน่ง
ที่ได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามจำนวนอัตราว่างและตามลำดับของตำแหน่งที่มีบัญชีรายชื่อ นั้นเหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในข้อ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้
๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นางยุพิน พิมศร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑. ช้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตำแหน่ง ๔๓๕๖ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ที่ตั้งเลขที่ ๕๐๗/๒ ซอยสวนพลู ถนนสาทร ๓ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพือ่ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒ นาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒ นาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใ หม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้ บ ริการข้อมูล ให้ คำปรึกษา แนะนำ ตอบปั ญ หา และชี้ แจงเรื่องต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

/๓. คุณสมบัต…ิ

-๒๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ กพ รับรองแล้ว ในรหัสวิชา ๖๐๓
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีอาหาร คหกรรมการผลิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ
การจัดการคหกรรม
๔.การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทำ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

