ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลาปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น)
--------------------------------------ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒ นาสตรีแ ละครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลาปาง มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลธรรมดาทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการในตาแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น)
จานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจัดจ้าง
ปรากฏตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ยประกาศนี้ โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนส าหรั บ ต าแหน่ ง ตาม
รายละเอียดที่แนบ
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
(๓) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
(๔) มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่สมัคร (ถ้ามี)
(๕) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(๖) ไม่เป็นโรคติดต่อไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด
(๗) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย (เพศชาย)
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็ น ผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๑๐) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ในพรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ และไม่เคยมีความประพฤติ
ในทางเสื่อมเสียมาก่อน
(๑๒) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ...

-๒หมายเหตุ สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกเข้ารับการจัดจ้างในวันที่ทาสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สาหรับ พระภิกษุห รือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ารับการคัด เลื อก
เป็นพนักงานได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรั ฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของลูกจ้างเหมาบริการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ป ระสงค์จะสมัครสอบขอยื่ น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูน ย์ เรียนรู้ การพัฒ นาสตรีและ
ครอบครั ว ภาคเหนื อ จั ง หวั ด ล าปาง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ - ๒๔ กั น ยายน ๒๕๖๔ ในวั น และเวลาราชการ
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปทุกรูป
๒) ส าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript record)
อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔) หลักฐานการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย) สด.๘ หรือ สด.๔๓ จานวน ๑ ฉบับ
๕) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ - สกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิด
รั บ สมั ค รสอบ ทั้ งนี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
/๔.๒ ผู้สมัคร…

รายละเอียดตําแหน่งที่จัดจ้าง ในการคัดเลือกเป็นจ้างอัตราจ้างเหมา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
(แนบท้ายประกอบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
ลําดับ
ที่
1

ชื่อตําแหน่ง
ครูฝึกอาชีพ
(หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
เบื้องต้น)

ค่า
จํานวน
ตอบแทน
อัตรา
๑๓,๐๐๐ บาท
๑

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ปฏิ บั ติ ง านในฐานะครู ฝึ ก อาชี พ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากร และเจ้าหน้าที่
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาทักษะอาชีพตามคาแนะนาของผู้บริหารภายใต้การ
ควบคุมดูแล กากับติดตาม ตรวจสอบของผู้บริหารศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลาปาง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบั ติง านสอนหลั กสู ตรระยะสั้ น 6 เดือน (หลั กสู ตรตัดเย็ บ
เสื้อผ้าเบื้องต้น) รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือ ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ
จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สาหรับการ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพ ตามแผนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วกั บ หลั กสู ต รตั ด เย็ บ
เสื้อผ้าเบื้องต้น
(2) ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ บริหารและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พัฒนาอาชีพในสถาบัน ได้แก่ การดูแลซ่อมเสริมการเรียน การวัดผล
การดูแลความประพฤติ ความปลอดภัย การนาผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
อาชีพเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
(3) สามารถใช้ ง านหรื อ พิ ม พ์ ง านด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นโปรแกรม
พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Excel โปรแกรม
Power point เป็นต้น เพื่อใช้ในการบัน ทึกข้อมูล ปัญ หาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการฝึกอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ
อดทน มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ
และสามารถดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพได้
(2) สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุก
สาขาวิชา
(3) มีทักษะความรู้ความ สามารถ
เกี่ยวกับการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้
(4) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ได้หากศูนย์เรียนรู้ฯ
มีกิจกรรมหรือภารกิจงานเร่งด่วน
(5) สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ได้
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

(4) ประสานพื้ น ที่ เ พื่ อ ออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ รวมทั้ ง ประสานการ
ทางานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการฝึกอาชีพในการ
ติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้การเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค์
(5) การดูแล บารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพประจาแผนก
เสื้อผ้าแฟชั่น
(6) ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวันไหว้
ครู หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดขึ้น
(7) ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการเรียนหรือการฝึกอาชีพแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอาชีพ เช่น การทาการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม ทักษะ
การใช้ชีวิตประจาวัน เป็นต้น
(8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

