ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกาหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัด ทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ และคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การ
จัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑๑ ชือ่ กลุ่มงาน
ชื่อตาแหน่ง
จานวนอัตราว่าง
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใน
ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ…
-๒-

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการเลื อกสรร ในวัน ที่ ทาสั ญ ญาจ้างจะต้องไม่เป็น ข้าราชการหรือ ลู กจ้างของส่ ว น
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนา ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิช าสั งคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสั งคมศึกษา/วัฒ นธรรมศาสตร์/ สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุท ธ
ศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ วิท ยาลั ย การอาชี พ ค าม่ ว ง ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๓ – ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ( ในวัน ราชการ ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบั ตร หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็ นผู้ มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสุกล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙ และใบ สด. ๔๓)
เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
-๓๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบ…

๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๖ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง หรือขอรับ
ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครหรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง www.km.ac.th
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมั ครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร การสมัครเฉพาะผู้สมัครที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้ดาเนินการสมัคร
ครบถ้ ว นทุ ก ขั้ น ตอนดั งกล่ าวจะมี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รนั้ น ไม่ มี รายชื่ อ ในประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การประเมิ น
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วงตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับ
การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔. การประกาศรายชื่อ...
-๔-

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
และ/หรือทางเว็บไซต์ www.km.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
-พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
-ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในสานักงาน
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
-เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๑๐๐
สอบข้อเขียน
ตามสาขาที่รับสมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
-มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๑๐๐
สัมภาษณ์
-การคิดวิเคราะห์
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-การสื่อสารโดยการพูด
โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. 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 ผู้ที่จะผ่านการประเมิน...
-๕-

๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับ
ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น
๖.๓ ผู้ ที่ จ ะมี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้วผู้ที่จะผ่าน
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วงหรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ www.km.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่ง
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยการอาชีพ
คาม่วงจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๑ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้ นบัญชีของผู้นั้น
ด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพี่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศ ฯ นี้
๘. การจัดจ้างและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามทีว่ ิทยาลัยการอาชีพคาม่วงกาหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการ
เลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีท.ี่ ..
-๖-

๘.๒ ในกรณีทวี่ ิทยาลัยการอาชีพคาม่วงมีอตั ราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อ
เหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการอาชีพคาม่วงกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

( นายวาทิช ผ่านสาแดง )
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง ๑๖๘๔ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
หมู่ ๓ ตาบลทุ่งคลอง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกับ การจั ด การเรียนการสอนและการส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรีย นด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนศักยภาพ
๖. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรีย นการสอนและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง รวมทั้ งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ อนามาใช้
ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้ บริการข้อมูล ให้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญ หาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชา
สั ง คมศึ ก ษา/รั ฐ ศาสตร์ / การสอนสั งคมศึ ก ษา/วั ฒ นธรรมศาสตร์/สหวิ ท ยาการสั ง คมศาสตร์ /พุ ท ธศาสนา/
ประวัติ ศ าสตร์ / สั งคมศาสตร์ /จิ ต วิท ยา/พั ฒ นาชุ ม ชน/พั ฒ นาสั งคม/ภู มิ ศ าสตร์/มั ธ ยมศึ ก ษา(มนุ ษ ยศาสตร์ สังคมศาสตร์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๔. การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.............................
วันที่ที่ได้จัดทา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

