ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
..............................................................
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลื อ กสรรพนั ก งานราชการและแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของกลุ่ ม งานและการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั งพนั ก งานราชการ และค าสั่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอานาจ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทาและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อกลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
1
- รหัสวิชา 301 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานงาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 อัตรา...

-21.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน์ ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน
จานวนเงิน 18,000.-บาท และให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สาขาวิชาการบัญชี รหัสวิชา 301 จานวน 1 อัตรา
สาเร็จการศึกษาสาขาวิชา การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/ การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/ การบัญชี/
บัญชีการเงิน/ ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. การรับสมัคร...

-33. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่
13 – 17 พฤษภาคม 2562 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จานวนเงิน 300.-บาท
(สามร้อยบาทถ้วน)
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สาเนาปริญญาบัตร และ/หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร
(ใบ สด. 8 ใบ สด. 9 และใบ สด. 43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรำยกำร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.6
ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีกำรสมัคร
ให้ผสู้ มัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์ www.uttvc.ac.th
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติดรูปถ่ายจานวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสาร...

-43.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร
ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้ดาเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้นและถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มสี ิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
เพือ่ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน
ครั้งแรก ในวันและเวลาเดียวกันทุกตาแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตาแหน่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้
โดยพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้นั้นตำมตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้ำย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำร
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ www.uttvc.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตาแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ...

-5สมรรถนะ
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
- ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ)
ส่วนที่ 2 : ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
- สาขาวิชาการบัญชี
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 : สัมภำษณ์
1. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
2. การคิดวิเคราะห์
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. การสื่อสารโดยการพูด
5. แฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิ์...

-66.3 ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ www.uttvc.ac.th
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
7.3 หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กาหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. กำรจัดจ้ำงและทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน
การเลือกสรร แต่ละตาแหน่งตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้น
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
(นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

แผนกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
ระยะเวลำดำเนินกำร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2562
ที่

กิจกรรม

วันดำเนินกำร

จำนวนวันที่ทำกำร

ผู้รับผิดชอบ

29 เม.ย. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

2 เผยแพร่ข่าวการรับสมัคร

2 – 10 พ.ค. 2562

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

3 รับสมัคร

13 – 17 พ.ค. 2562

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัคร
เก็บตัวออกข้อสอบ
4
จัดเตรียมสถานที่สอบและทาผังที่นั่งสอบ
จัดสถานทีส่ อบและอุปกรณ์ในการสอบ

18 – 24 พ.ค. 2562

7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

5 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

22 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ดำเนินกำรสอบ : ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบข้อเขียนส่วนที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.30 น.)
6 สอบข้อเขียนส่วนที่ 2 (เวลา 10.30 – 12.00 น.)
ตรวจข้อสอบ กรอก และรวมคะแนน
ส่งผลการสอบให้คณะกรรมการ

25 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

7 ประกาศผลการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

25 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ดำเนินกำรสอบ : ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
8 สอบสัมภาษณ์ส่วนที่ 3 (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
กรอก และรวมคะแนน ส่งผลการสอบให้คณะกรรมการ

26 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประกาศผลการเลือกสรร ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร

28 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

10 รายงานตัวผูผ้ ่านการเลือกสรร จัดทาสัญญาจ้าง

30 พ.ค. 2562

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

11 เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

3 มิ.ย. 2562
เป็นต้นไป

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1 ออกประกาศรับสมัคร

9

แบบคาร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เขียนที่…………………………...…………………………
วันที่…………เดือน…………………….….พ.ศ………………
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ ประกาศนียบัตร………………………………..……………………………………………………..
สาขาวิชา.....................................................................วิชาเอก..........................................................................
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา/ สถานศึกษาชื่อ…...……………………………………………………………………….....
เมื่อวันที่…………….…….เดือน…………………………..…………..พ.ศ………………..…………… (ภายในวันปิดรับสมัคร)
มีความประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาแหน่ง……………………………………………………………………...........…
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา....................................วิชาเอก...............................................
ตามประกาศรับสมัครลงวันที่……....…เดือน………….....…….…….พ.ศ…………....…. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น
หลักฐานการศึกษาประกอบการสมัครสอบไว้ก่อน ดังชุดเอกสารประกอบการสมัครแนบท้าย
ทั้ ง นี้ หากมี ก ารตรวจสอบเอกสารปรากฏว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิได้รั บรองคุณวุฒิ
ของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ…………………..…………………………….ผู้ยื่นคาร้อง
(……………………….………………………..)
ยื่นแบบคาร้องวันที่.............เดือน.............................พ.ศ..............

ใบสมัครเลขที่…………………..
ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการทั่วไป

1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตาแหน่ง……..…..…....…….………..…
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..…………….. สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้………………………………………………………………………………
……………………………. …………………….
……………………………………………………………………………………………………
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………..……………………….….…..
……………………………. …………….……….
E-mail Address……………………………………………………………….….….…..
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน…………………………….…………….….…..
………………….………… …………….……….
ออกให้ที่อาเภอ/เขต…………..………..…..จังหวัด……………….……..….………
วันเดือนปีที่ออกบัตร…………………………วันหมดอายุ…………………………. การรับราชการทหาร ศาสนา
……………………………. ………….………….
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..……………………………………...
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน…………………………………………………………………………………………………………………….
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
สถานศึกษา
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝึกอบรม

-23. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 3 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและหน้าที่โดยย่อ เงินเดือน
ของหน่วยงาน
จาก
ถึง

สาเหตุที่ออก
จากงาน

3.1 โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)

3.2 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ที่ทางานปัจจุบัน
ชื่อและนามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน
และโทรศัพท์

-36. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ…………………..…………………………….ผู้สมัคร
(……………………….………………………..)
ยื่นแบบคาร้องวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............

