(สำเนำ)
ประกำศวิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
....................................................................................
ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่ งในกลุ่มงานบริ ห ารทั่ว ไป ตาแหน่ ง พนักงานราชการ (ครู) โดยปฏิบัติงานวิทยาลั ยประมงติณ สูล านนท์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง
การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะกลุ่ ม งานและการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั งพนั ก งานราชการ และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจ
การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
๑
๑.๒ ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
และตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่ อง ค่ าตอบแทนพนั กงานราชการ (ฉบั บ ที่ ๙) ลงวั น ที่
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลำกำรจ้ำง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในระยะเวลา
การจ้ างจะต้องประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศของคณะกรรรมการบริห ารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
๑.๕ สถำนที่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/๒.คุณสมบัติ...
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่ เป็ น ผู้ เคยรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท าผิ ด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ้ างของหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ หรือพนั กงานหรือลู กจ้าง ของส่ วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับ ปริญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุฒิ อื่ นที่ เทีย บเท่าได้ในระดับ เดี ยวกัน ที่ กพ. รับ รองแล้ วในสาขาวิช า
เมคคาทรอนิกส์ (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา ได้แก่ เมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/
เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ สถำนที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ วิ ท ยาลั ย ประมงติ ณ สู ล านนท์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และ
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
/๓.๒.๒ สาเนา...
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๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัตภิ ายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านจานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบ สด.๔๓) เป็นต้น
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรำยกำร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.๕ ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้ ส มั ครต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ย มสอบส าหรั บ ต าแหน่ งที่ ส มั ค ร จ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้ อยบาทถ้ วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีกำรสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ หรือขอรับได้
ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอีย ดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้ว ย คาร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่น เอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบู รณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา
และสถานที่รับสมัครที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืนจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
/๓.๔.๖ ติดตาม...
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๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้
๓.๕ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละได้ ด าเนิ น การสมั ค รตามข้ อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ค รบถ้ ว นทุ ก ขั้ น ตอน กรณี ที่ ยื่ น เอกสาร
ประกอบการสมัครหรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุก
ขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการ
สอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นดั งกล่ าว หรื อ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ใช้ ส มั ค รไม่ ต รงตามประกาศรับ สมั ค ร รวมทั้ งกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ในการสมั ค รมาตั้ งแต่ ต้ น และถื อ ว่ า ไม่ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บ การประเมิ น สมรรถนะและไม่ มี สิ ท ธิ
ได้ รั บ การจั ด จ้ างและท าสั ญ ญาจ้ างเป็ น พนั กงานราชการครั้ งนี้ ถึ งแม้ จะเป็ นผู้ ผ่ านการเลื อกสรรเพื่ อ จั ดจ้ างเป็ น
พนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
และ/หรือทางเว็บไชต์ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ www tfc.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
วิท ยาลั ย ประมงติ ณ สู ล านนท์ จะดาเนิ น การประเมิ นสมรรถนะผู้ ส มั ครด้ว ยวิธีก ารสอบ ในแต่ล ะตาแหน่ ง
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๕.๑ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตาแหน่งครู) และส่วนที่ ๒
(ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตาแหน่งตามรหัสกลุ่มวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมิ น สมรรถนะ ครั้ งที่ ๒ ส่ ว นที่ ๓ สอบสั ม ภาษณ์ คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน มี ส มรรถนะ ดั งนี้
(๑. มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการประสานงาน ๒. การคิ ด วิ เ คราะห์ ๓. ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ
๔. การสื่อสารโดยการพูด)
โดยจะประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่ อประเมิ นสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผ่ านแล้ ว จึงจะมี สิ ท ธิเข้ ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
/วิทยาลัย...
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วิท ยาลั ย ประมงติ ณ สู ล านนท์ จะด าเนิ น การประเมิ น สมรรถนะผู้ ส มั ค รด้ ว ยวิธีก ารสอบในแต่ ล ะต าแหน่ ง
ทีเ่ ปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมประยุกต์ในสานักงาน
ส่วนที่ ๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (รหัส ๒๐๙)
- สอบภาคความรู้กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านการสอน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. การสื่อสารโดยการพูด
๕. แฟ้มประวัติผลงาน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

/๖.เกณฑ์..
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๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะ ส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ ที่ จ ะผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑ ต้ อ งได้ ค ะแนนการประเมิ น ส่ ว นที่ ๑ และส่ ว นที่ ๒
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ ๒
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
๗. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
หรือประกาศทางเว็บไซด์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ www.tfc.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่ง
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้ า คะแนนเท่ า กั น จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนประเมิ น ครั้ ง ที่ ๑ ส่ ว นที่ ๒ มากกว่ า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตาแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท์ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย
ได้แก่
/(๑) ผู้นั้น..
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(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. กำรจัดจ้ำงและกำรทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสัญญาจ้าง ตามที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กาหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้สอบ
ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณี ที่ วิท ยาลั ย ประมงติณ สู ล านนท์ มีอัตราว่างเพิ่ มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์
ลงวันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
-------------------------------๑. ข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
เลขที่ตำแหน่ง
๒๒๗๖
สถำนที่ปฏิบัติงำน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เลขที่ ๕๗/๗ หมู่ ๒ ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒ นาตัวเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุ บารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และประเมินพัฒ นาการของผู้ เรียน เพื่ อนามาพัฒ นาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติง านในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน
๙. ติด ต่อ ประสานงาน ให้ บ ริก ารข้อ มูล ให้ ค าปรึกษา แนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แจงเรื่อ งต่ างๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๓.คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๓.๑ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เที ย บเท่ า ได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ที่ กพ. รั บ รองแล้ ว ในสาขาวิ ช า
เมคคาทรอนิกส์ (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยี
เมคคาทรอนิกส์)
๔.กำรลงนำม

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ........................................
(นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วันที่ได้จัดทา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

