ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรและจั ด จ้ า งเป็ น
พนั กงานราชการ ตำแหน่ ง ในกลุ่ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป ตำแหน่ ง พนั ก งานบริห ารทั่ วไป (ครู ) โดยปฏิ บั ติ ง าน
ในวิท ยาลัยอาชี วศึก ษาปัต ตานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลื อ กสรรพนั ก งานราชการและแบบสั ญ ญาจ้ างของพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เรื่ อ ง การกำหนดลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรา
บริหารทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้ างภายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2567
โดยในระยะเวลาการจ้ า งจะต้ อ งประ เมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพ นั ก งานราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็น…..

-22.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้ นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปีตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นพนักงานราชการให้
บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2560)
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน
ราชการส่ วนท้ องถิ่ น และจะต้ องนำไปรับ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไม่ เกิ น 1 เดื อน และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ รับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญ ชี)/การบริห ารธุรกิจ(การบัญ ชี )/การบัญ ชี/บัญ ชีการเงิน /ธุรกิจศึกษา
(การบัญชี)
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบั ติหน้ าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่ง ขันในวั นสุดท้ ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่
ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความ
จำเป็ นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิ เศษตามที่ส่ วนราชการกำหนด ทั้ งนี้ จะต้องมี ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน
ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 5 ชั้น 2 งานบุคลากร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธัน วาคม 2565 (ในวัน ราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 X1.5 นิ้ ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป)
3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันยื่นใบสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้...

-3ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้ นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบี ยบที่ เกี่ ย วกั บ การสำเร็ จการศึ กษาตามหลั ก สู ตรของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.2.5 สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบสำคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล
(ในกรณี ที่ชื่ อและนามสกุ ลในหลั กฐานการสมั ครไม่ตรงกัน ) ใบสำคั ญ ทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ
ใบ สด.43) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 สำเนาใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชี พครู หรื อสำเนาหลั กฐานที่ ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิ บัติหน้ าที่ สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่ง ขันในวันสุดท้ายและยังไม่
หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือ สาขาวิชาเอกที่ขาด
แคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.6 ไว้ทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องบุคลากร อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติ ด รู ป ถ่ า ยจำนวน 1 รู ป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถ่ า ยจำนวน 2 รู ป ลงในบั ต ร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายใน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รชำระเงิ น
ค่า ธรรมเนี ย มสอบตามข้ อ 3.3 และลงชื่ อ ผู้ สมั ค รในบั น ทึ กประจำวั น เป็ น หลั ก ฐาน พร้อ มกั บ รอรั บ บั ต ร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารั บการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4. ของประกาศฯ นี้

3.5 เงื่อนไข.....

-43.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.5.1 วิทยาลั ยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณีที่ยืน เอกสารประกอบการสมัคร หรื อกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้
ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้ง
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศ
รับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญ ญาจ้างเป็นพนั กงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้
ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
วิท ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ ข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ ภายในวันที่
15 ธั น วาคม 2565 ณ ป้ า ยประกาศหน้ า ห้ อ งฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร อาคาร 5 ชั้ น 1 หรื อ เว็ บ ไซต์
http://www.pnvc.ac.th วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี หรื อ http://sites.google.com/view/jobpnvc
หรือเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในตำแหน่งที่เปิด
รับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนั
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์
ในสำนักงาน

100

สอบข้อเขียน

สมรรถนะ.....

-5สมรรถนะ
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป
- หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล
- มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการบัญชี
- พื้นฐานการบัญชี
- บัญชีชั้นสูง 1
- บัญชีชั้นสูง 2
- การบัญชีต้นทุน 1
- การบัญชีต้นทุน 2
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ 3 : การสัมภาษณ์

1. ความรับผิดชอบ
2. ความอดทนและเสียสละ
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
4. ความสามารถในการสื่อสาร
5. มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง ครู)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และส่วนที่ 2 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทั้งนี้ จะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่าน ได้คะแนน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้ าสอบใน
ส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่านั้น
6.3 ผู้ ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมิ นสมรรถนะครั้ง ที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่าย
บริหารทรัพยากร อาคาร 5 ชั้น 1 หรือเว็บไซต์ http://www.pnvc.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี หรือ
http://sites.google.com/view/jobpnvc หรือ เฟซบุก๊ งานประชาสัมพันธ์ วอศ.ปัตตานี
7.2 การประกาศ...

-67.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผูอ้ ยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า
7.3 หากตำแหน่ ง ใดมี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเกิ น จำนวนอั ต ราว่ า งที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี้ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาปัตตานี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กำหนด
(4) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งในภายหน้ า ว่ า ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เป็ น ไปตามเงื่อ นไข และ/หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กำหนด
ดังนี้
8.1 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี จะจ้ า งพนั ก งานราชการครั้ ง แรกตามลำดั บ คะแนนที่ ส อบได้
ของผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตำแหน่งนั้ นที่มี
บัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว
8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายวิทยา ตั่นยืนยง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครู รหัสสาขา 301 สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งเลขที่ 208 (ครม.) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6) ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิ วเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปฏิบัติงาน
9) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออก
ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครแข่งขันที่มี
สอนเป็นพิเศษที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
4. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ........................................
วันที่ที่ได้จัดทำ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

