ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------------------------ด้วย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ดังนั้น อาศัยอานาจ
ตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ 297/2558 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอานาจสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทาและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อกลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จานวนเงิน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำ ง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใน
ระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภ าพันธ์
2554 และตามระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
1.5 สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิ บั ติ ง านที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชั ย ภู มิ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไป
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกาย...

-22.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ก.พ.
รับรองแล้วในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม รหัสสาขา 207 อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม
อิเล็ กทรอนิ กส์ / อุตสาหกรรมศิล ป์ (อิเล็ กทรอนิกส์ )/ไฟฟ้าสื่ อสาร/อุตสาหกรรมศิล ป์(ไฟฟ้าสื่ อสาร)/เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคมนาคม
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดย
ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. กำรสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ
ภาคบ่ า ยตั้ ง แต่ เ วลา 13.00 น. ถึ ง 16.30 น. หรื อ สามารถเรี ย กดู แ ละสั่ ง พิ ม พ์ ใ บสมั ค รได้ ท างเว็ บ ไซต์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ http://www.ccollege.ac.th/ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และแบบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อานาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
/3.2.5 สาเนา...

-33.2.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43)
(เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย) เป็นต้น
จานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครเรียงเอกสารตามลาดับข้างต้น พร้อมนาเอกสำรฉบับจริงทุกรำยกำร
มาแสดงต่อเจ้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสาร ตามข้อ
3.2.2 – 3.2-6 ทุกฉบับ
3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าทาเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีกำรสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กาหนด สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ได้ทาง
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ http://www.ccollege.ac.th/ หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ปิดรูปถ่ายจานวน 1 รูปลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจานวน 2 รูปลงในบัตรประจาตัว
ผู้สอบในช่องให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดย
การสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมั คร
ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศนี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารการสมัคร
หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว
จะมีผลให้ผู้สมัครนั้ นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบใน
ตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าวหรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
/คุณสมบัติ...

-4คุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัด
จ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก ในวัน
และเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งที่ได้ประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ขอสงวนในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้นั้น ตำม
ตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้ำย (ข้อ 3.5.3 เป็นกรณีการรับสมัครหลายตาแหน่ง)
4. กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น สมรรถนะ และก ำหนดวั น เวลำสถำนที่ ใ นกำรประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิค ชัยภูมิ
http://www.ccollege.ac.th/
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีกำร
ประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชำที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์
ในสานักงาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ทฤษฎี
50
สอบข้อเขียน
- ปฏิบัติ
50
สอบปฏิบัติ

/การประเมิน...

-5กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน และประสบการณ์ทางาน
2. การคิดวิเคราะห์ และผลการปฏิบัติงาน
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด คุณสมบัติความเป็นครู

100

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้งได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนประเมิ นในส่วนที่1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่
มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รวมทั้งจะ
ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ http://www.ccollege.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อและตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่
หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินส่วน 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรั บสมัครนี้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่
/(1) ผู้นั้น...

-6(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหนน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. กำรจัดจ้ำงและทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการ
เลือกสรร แต่ละ ตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีอัตราว่างพนักงานราชการเพิ่ มภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้นๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
---------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตาแหน่ง
207 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ที่ตั้งเลขที่ 260 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสารความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
นามาใช้ปฏิบัติ
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามนโยบายหน้าที่และภารกิจของ
สถานศึกษา
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(กรณีกลุ่มงานบริหารทั่วไป)
3.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม รหัสสาขา 207 อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม
ศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/
เทคโนโลยีคมนาคม
/3.2 มีใบอนุญาต...

-23.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

