ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------------------ด้ ว ย วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาทวี ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการ
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์ จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งใน
กลุ่มงานบริการ ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานบริหารงานทั่วไป) จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ฉะนั้น อาศัย อานาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริการ
พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์
๑
บริการ
พนักงานบริการ (ด้านพนักงานบริหารงานทั่วไป)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑3,8๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/2. คุณสมบัติ....

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พนักงานบริการ (ครู) ช่างยนต์
2.2.1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/
เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสา
หการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่าง
ยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
2.2.3 พนักงานบริการ (ด้านพนักงานบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564
/3.2 หลักฐาน..

-๓๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 2 รูป
๓.๒.๒ สาเนาประกาศนียบัตร และ/หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ประกาศบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(กรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓)
เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือ
รับรองสิทธิ์ โดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ (เฉพะตาแหน่ง พนักงานบริการ(ครู)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสาร ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ วิธีการสมัคร รับสมัครในรูปแบบออนไลน์
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ เข้าเว็บไซต์ www.nathawee.ac.th เลือกหัวข้อ “สมัครสอบพนักงาน
ราชการ (ออนไลน์) ”
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และ
ใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ ลงชื่อผู้สมัคร และอัปโหลดรูปหน้าตรง ลงวันที่สมัครให้เรียบร้อย
พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓
๓.๔.3 ส่งเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
สมัครตามข้อ ๓.๒ โดยส่งทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เลขที่ 22 หมู่ 1 ถนนนาทวีประกอบ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โดยประทับตราไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับ
สมัครภายในวันเวลาทีก่ าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
3.4.4 พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร ในช่องทีก่ าหนดให้ นามา
ในวันสอบ
/3.4.5 การชา...

-43.4.5 การช าระเงิ น ค่ า สมั ค รสอบ โดยโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย
ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ นาทวี หมายเลขบัญชี 928-6-00427-3 พร้อมทั้งอัปโหลดเอกสาร
การโอนเงิน
๓.๔.5 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔.ของ
ประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอก
ข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมี ผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร
ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
ครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืน ค่าธรรมเนียมสอบ
แต่อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้ง
แรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัย
การอาชีพนาทวีขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้นั้นตามตาแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย (หากเปิดรับสมัครเพียงตาแหน่งเดียวไม่ต้องใส่
ข้อ 3.5.3)
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี www.nathawee.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
/วิทยาลัย...

-๕วิทยาลั ยการอาชีพนาทวี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้ สมัครด้วยวิธีการสอบในตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
- แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕2
- ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริการ
สถานศึกษา พ.ศ. 2552
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
สานักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
พนักงานบริการ (ครู)
พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ส่วนที่ ๓
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

ข้อเขียน

๑๐๐

ข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป

-๖6. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่
๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี (www.Nathawee.ac.th)
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่
ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
/(3) ผู้นั้น...

-7(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กาหนด
ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4

(นางอุษณีย์ จิตตะโล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

-8เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ลงวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
๑.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์
เลขที่ตาแหน่ง 429 (ครม.) กลุ่มงาน บริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการ
จัดการ เรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนา
มาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พนักงานบริการ (ครู) ช่างยนต์
3.1 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/
เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสา
หการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่าง
ยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
/2.2.2 มีใบ....

-92.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๔. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ... ........................
วันที่ได้จัดทา 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4

-10เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ลงวันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
๑.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
เลขที่ตาแหน่ง 445 (ครม.) กลุ่มงาน บริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
2.2 จัดทาร่างหนังสือราชการ ประกาศ คาสั่ง ตรวจความถูกต้องของเอกสาร จัดลาดับความสาคัญ
ของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาร
การพิมพ์ ควบคุมดูแลปฏิบัติงานของเจ้า หน้า ที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
2.3 สรุ ป ความเห็ น เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2.4 เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการศึกษา และให้บริการบุคคล และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
2.5 รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง คาชี้แจง ประกาศให้บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
2.6 ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
2.7 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
2.8 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
3.1 พนักงานบริการ (ด้านพนักงานบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว
๔. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ...........................
วันที่ได้จัดทา 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4

