ประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------ด้วยวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
พนัก งานบริห ารทั่วไป (ด้านบริห ารงานทั่วไป) โดยปฏิบ ัติง านในวิท ยาลัยการอาชีพไชยา ณ ศูนย์บ ริหาร
เครื อ ข่ า ยการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ( Center of Vocational Manpower Networking
Management : CVM) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
ที่ ๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื ่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภททั ่ ว ไป การจั ด ทำและลงนามในสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ
จึงประกาศสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตราว่าง
บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
๑
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิป์ ระโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้
ได้สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
และตามประกาศคณะกรรมการการบริห ารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานร าชการ (ฉบับที่ ๙)
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้ า ง จ้ า งภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ถึ ง วั น ที ่ 30 กั น ยายน 2567
โดยในระยะเวลาการจ้ า งจะต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบ ัติง านของพนัก งานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ณ ศูนย์บริหาร เครือข่ายการผลิต
และพั ฒ นากำลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/๒. คุณสมบัติทั่วไป

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เ ป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะการกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิ ดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู ้ ท ี ่ ผ ่ า นการเลื อ กสรร ในวั น ที ่ ท ำสั ญ ญาจ้ า งจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อลู ก จ้าง
ของส่วนราชการ พนัก งาน หรือ ลูก จ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนัก งานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎที่ ก.พ. กำหนดมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุก
สาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา ที่ตั้ง ๒๒๑ หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยสมัครได้ตั้ง แต่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใช้ติดบัตรประจำตัว
ผู้สมัคร ๒ รูป)
/๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร...

-๓๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงการศึกษา (Transcript) ซึ่ง แสดงว่าเป็น
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางการทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด. ๙ และ
ใบ สด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลำดับข้างต้น พร้อมนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร
ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕ ทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา ในวันรับสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิด
เล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีก รอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารชุดใหม่
เพื่อกรอกใหม่
๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จำนวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศนี้
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร
/การสมัคร…

-๔การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์เ ข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู ้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู ้ ม ี ค ุ ณ สมบัติ
ทั ่ ว ไปและคุ ณ สมบั ต ิเ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง ตามข้ อ ๒.๑ และข้ อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี ้ จ ริ ง ในกรณีที่
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยาตรวจสอบพบว่ า ผู้ ส มั ค รไม่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิค รบถ้ ว นดั ง กล่ าว หรื อ ตรวจสอบพบว่า
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิท ี่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มี สิทธิ์เ ข้ารับ การ
ประเมินสมรรถนะและไม่มี สิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ ๒.๒ ในการประกาศฯ นี้ ที่เกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นปริญ ญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึก ษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทางเฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา และทางเว็บไซต์ www.cicc.ac.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผูส้ มัครด้วยวิธีการสอบ ตามสมรรถนะใน
ตำแหน่งทีเ่ ปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
/การประเมิน...

-๕สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
- ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปจั จุบัน
- ความรู้ความเข้าใจทางภาษาและการใช้
ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และใช้
โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ส่วนที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)
- มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
- การคิดวิเคราะห์
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

ข้อสอบแบบปรนัย

100

ข้อสอบแบบปรนัย

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

/๖. เกณฑ์การตัดสิน…

-๖๖. เกณฑ์การตัดสิน
การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ดัง นี้ ครั้ง ที่ ๑ แบ่ง เป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความเฉพาะตำแหน่ง และครั้งที่ ๒ การประเมินสอบ
สัมภาษณ์
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมถรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมิน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพไชยาขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ
ในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น
๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนประเมิน ส่วนที่ ๒ จะต้องเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องได้คะแนนการประเมิน ส่วนที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐
๖.๕ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา และทางเว็บไซต์ www.cicc.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่าน
การเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งไปหาผู้ได้คะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้ อยู่ใน
ลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
/(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน...

-๗(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากตำแหน่ ง ใดมี จ ำนวนผู ้ ผ ่ า นการเลื อ กสรรเกิ น จำนวนอั ต ราว่ า งที ่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี้
วิทยาลัยการอาชีพไชยาจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้
บัญชีรายชื่อผู้ผ ่านการเลือกสรรดังกล่าวเป็นอั นยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา ๒ ปี
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
กำหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขการรับสมัคร
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้าง ตามที่วิทยาลัยการอาชีพไชยากำหนด ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยการอาชีพไชยาจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของประกาศ
๘.๒ ในกรณี วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีอัตราว่า งพนักงานราชการเพิ่มภายหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้มี
การขึ้นบัญชีรายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรนี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามจำนวนอัตราว่าง
และตามลำดับของตำแหน่งที่มีบัญชีรายชื่อนั้นเหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๗.๓ ของประกาศฯ นี้
๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยากำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

(นายณรงค์ หวังอีน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
เลขที่ตำแหน่ง ๔๗๒๑
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
ที่ตั้งเลขที่ ๒๒๑ หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ และปฏิบัติงานตามคู่ม ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒ นา
กำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๓. ติดต่อประสานงานและร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) สาขาอาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยี
ตัวถังและสีรถยนต์ สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนใน
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
๔. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
๔. การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทำ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและการจ้างพนังานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
-------------------------------------กิจกรรม
วันดำเนินการ
ออกประกาศ
วันที่ ๑๐ มกราคม 2565
แพร่ข่าวสารการรับสมัคร
วันที่ 10 – 16 มกราคม 2565
รับสมัคร
วันที่ 17 – 26 มกราคม 2565
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัคร
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าสอบ วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
วันที่ 31 มกราคม 2565
ออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565
จัดสถานที่และทำผังที่นงั่ สอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ดำเนินการสอบ ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1
(ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น.)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(ภาคบ่ายเริม่ เวลา 13.00 – 16.30 น.)
ตรวจข้อสอบ กรอกและรวมคะแนน และส่งผลคะแนน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ให้คณะกรรมการ
ประกาศผลการเลือกสรร ประกาศขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
วันรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรร จัดทำสัญญาจ้าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ที่ได้จัดทำ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

