ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------------ดวยวิทยาลัยเทคนิคเลย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑
กั นยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘
กุ มภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจา งเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ ชื่อกลุมงาน ชื่อตําแหนงและจํานวนอัตราวาง
ชื่อกลุมงาน
ชื่อตําแหนง
จํานวนอัตราวาง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
๑
๑.๒ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ใหเปนไปตามระเบียบแนบทายประกาศนี้
๑.๓ อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป คาตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และใหไดรับ
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดไว
๑.๔ ระยะเวลาการจาง
จางภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ในระยะเวลาการ
จางจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว
๑.๕ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคเลย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้
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๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการประกาศรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได (ไรความสามารถ) หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่จัดทําทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรองแลว
ในสาขาวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา ๒๐๒ สาขาชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต มีคุณวุฒิที่สอดคลองกับหลักสูตร
สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/ อุตสาหกรรมศิลป(เขียนแบบ)/ เครื่องมือกล/ เทคนิคการผลิต/ ชางกลโรงงาน/วิศวกรรม
การผลิต /อุตสาหการเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(การจั ดการผลิต)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/
อุตสาหกรรมศิลป(ชางกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศิลป(การผลิต)/ อุดสาหกรรมศิลป(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ การจัดการการผลิต/ เทคโนโลยีแมพิมพโนโลยีวิศวกรรม
การออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/ วิศวกรรมขนถายวัสดุ(ชางเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อม
ประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
ครุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมห ลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต
ผูสมัครสอบแขงขันที่มีวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุมสาขาวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเปน
ตอการเรียนการเรียนการสอนเปนพิเศษตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนไดรับการจัดทํา
สัญญาจาง
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

~๓~

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป ( ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ )
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวา
เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปดรับสมัครจํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและ
นามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) (เฉพาะ
ผูสมัครเพศชาย) เปนตน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต
ผู สมั ครสอบแข งขันที่ มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุมประเภทวิ ชา หรือกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิ ชาเอกที่
ขาดแคลน มีความจําเปนตอการจัดการเรียนสอนเป นพิเศษตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
กอนวันไดรับการจัดทําสัญญาจาง
ทั้งนี้ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวยและ
ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไวทุกฉบับ
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)
และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ใหผูสมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเลย หรือทางเว็บไซต
วิทยาลัยเทคนิคเลย www.loeitech.ac.th
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบดวย คํารองขอสมัครและใบสมัครใหครบถวน
ทุกชองรายการ และลงชื่อผูสมัครพรอมทั้งวันที่สมัครใหเรียบรอย
๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัวผูสมัคร
สอบในชองที่กําหนดใหเรียบรอย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น และใหยื่นภายในวันเวลา
ที่และสถานที่รับสมัครที่กําหนดไวตามขอ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจาหนาที่รับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ
ตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาที่รับสมัครซึ่งผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ นี้

~๔~

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคเลย ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถว นทุกราย และไดก รอกขอ ความในเอกสารการสมัคร
ครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบู รณ หรือไมไดดํา เนินการสมัคร
ครบถ วนทุกขั้นตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิค เลย ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ใหถือวาผูสมัคร
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิ
ไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด
๓.๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคเลย จะตองดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียนครั้งแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้นกรณีผูใดสมัครหลายตําแหนง วิทยาลัยเทคนิคเลย
ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๔ ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อ
ผูนั้นตามตําแหนงที่ผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคเลย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวันเวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ กอนหรือภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย และ/หรือ
ทางเว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคเลย www.loeitech.ac.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคเลย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ในแตละตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน)
สวนที่ ๑ : ความรูความสามารถทั่วไป (สวนที่ ๑)
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๐
สอบขอเขียน
- พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบีย บสํานั กนายกรัฐ มนตรีวา ดว ยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน
- ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย

~๕~

สมรรถนะ
- ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร แ ละการใช โ ปรแกรม
ประยุกตในสํานักงาน
สวนที่ ๒ : ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สวนที่ ๒)
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสวิชา
๑. รหัสวิชา ๒๐๒ ชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สวนที่ ๓)
๑. มนุษยสัมพันธ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห ทัศนคติความเปนครู
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปฏิภาณไหวพริบ
๔. ความสามารถในการสื่อสารไดดี
๕. ความอดทนและเสียสละ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบขอเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

หมายเหตุ วิชาที่สอบเปนเพียงตัวอยางหรือแนวทางเทานั้น วิทยาลัยเทคนิคเลย สามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามความเหมาะสม และตามที่คณะกรรมการออกขอสอบเห็นสมควร โดยใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของตําแหนง
๖. เกณฑการตัดสิน
การประเมินสมรรถนะ จะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๑
ความรูความสามารถทั่วไป และสมรรถนะสวนที่ ๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และครั้งที่ ๒
การประเมินสอบสัมภาษณ
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง ไดแก
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบดวย สมรรถนะสวนที่ ๑ ความรูความสามารถทั่วไป
และสมรรถนะสวนที่ ๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบดวย สวนที่ ๓
๖.๒ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการตรวจขอสอบสวนที่ ๒ จะตองเปนผูมีคะแนนผานการประเมินในสวนที่ ๑
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ (วิทยาลัยเทคนิคเลย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ ในสวนที่ ๒
ใหกับผูที่มีผลการประเมินผานในสวนที่ ๑ เทานั้น )
๖.๓ ผูที่จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ (สมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ )
๖.๔ ผูที่จะผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองไดคะแนนการประเมินสวนที่ ๓ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๖.๕ ผูที่ผา นการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผา นการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเลย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย หรือประกาศ
ทางเว็บไซด วิทยาลัยเทคนิคเลย www.loeitech.ac.th

~๖~

๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงที่เปดรับสมัครและมีผูสอบผาน
๗.๒.๒ บั ญ ชี ร ายชื่ อ แต ล ะตํ า แหน ง ดั ง กลา ว จะประกาศเรี ย งลํา ดั บ ที่ จ ากผู ไ ดค ะแนนรวมสู ง สุ ด
เปนลําดับที่หนึ่งไปหาผูที่ไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๒.๓ กรณีที่ผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๑ มากกวา เปนผูอยู ในลําดับที่ดีกวา
(๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สวนที่ ๒
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกวาเปน
ผูอยูในลําดับที่ดีกวา
๗.๓ หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิคเลย
จะขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของผูนั้นดวย
ทั้งนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผูนั้นดวย ไดแก
(๑) ผูนั้นขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยเทคนิคเลย
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามเงื่อนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว ในขอ ๓.๕ ของประกาศ ฯ นี้
๘. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองรายงานตัวเขารับการจางและทําสัญญาจางตามที่วิทยาลัยเทคนิคเลย กําหนด
ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเลย จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนที่สอบไดของผูสอบผาน
การเลือกสรร แตละตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางที่ไดประกาศรับสมัครไวนี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเลย มีอัตราวางพนักงานราชการเพิ่มในภายหนา จะจัดจางพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ ตามลําดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว
๘.๓ การทําสัญญาจาง วิทยาลัยเทคนิค เลยกํา หนดทําสัญ ญาจ างเปนไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคเลย
กําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายศุภกฤต แกมนิรัตน )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย

~๗~
เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย
ลงวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------------------------๑.

ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
เลขที่ตําแหนง
๓๗๑๗
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคเลย
ที่ตั้ง
เลขที่ ๒๗๒ ถนนเจริญรัฐ ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๒. หนาที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนหรือ สถาน
ประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การใหบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพือ่ รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๖. ทํานุ บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเ รียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน การสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งตางๆ ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการ
สอนในหองเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนํามาใชปฏิบัติงาน
๙. ติดตอประสานงานใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่อง ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานใน
หนาที่แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๓.๑ ได รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุฒิ อื่ น ที่ เ ที ย บไดใ นระดั บ เดี ย วกั น ที่ ก .พ.รั บ รองแล ว ในสาขาวิ ช า
เขี ยนแบบเครื่องกล/ อุตสาหกรรมศิลป(เขียนแบบ)/ เครื่องมือกล/ เทคนิคการผลิต/ ชางกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต /
อุตสาหการเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป
(ชางกลโรงงาน) / อุตสาหกรรมศิลป(การผลิต)/ อุดสาหกรรมศิลป(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจั ดการอุตสาหกรรม)เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/
วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ การจัดการการผลิต/ เทคโนโลยีแมพิมพโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล/ วิศวกรรมขนถายวัสดุ(ชางเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ชางเชื่อมโลหะ/ชางเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ
(โลหะ)
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกให
เพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันในวันสุดทายและยังไมหมดอายุ เวนแต ผูสมัครสอบแขงขั นที่มีวุฒิใน
ประเภทวิชา หรือกลุมสาขาวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเปนตอการเรียนการเรียนการสอนเปนพิเศษตามที่
สวนราชการกําหนด ทั้งนี้จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนกอนไดรับการจัดทําสัญญาจาง
๔. การลงนาม
ลงชื่อ..................................ผูตรวจสอบ
( นายศุภกฤต แกมนิรัตน )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย

