สำเนำ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
-------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน จานวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับ
1.1 ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง 8,340 .-บาท/เดือน (ปริญญาตรี 4 ปี) และ 9,140.- บาท/เดือน (ปริญญาตรี 5 ปี)
ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอสะเดา
1.2 ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
จานวน 2 อัตรา
อัตราจ้าง 8,340 .-บาท/เดือน (ปริญญาตรี 4 ปี) และ 9,140.- บาท/เดือน (ปริญญาตรี 5 ปี)
ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอสะเดา
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดพลาด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดพลาดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนั กงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
และจะต้ องน าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิ น 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ ต้องห้ ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 ตาแหน่งครูพิเศษสอน
3.1.1 แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/
เทคโนโลยี เครื่ อ งต้ น ก าลั ง /เทคนิ ค ช่ างยนต์ / เทคโนโลยี อุ ต สาหการ(ช่ างยนต์ )/เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม/
เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์
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3.1.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1. ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ ก.พ. รั บ รองแล้ ว ในสาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า /ไฟฟ้ า ก าลั ง /
วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จานวน 1 ตาแหน่ง
2. ได้รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ ก.พ. รับ รองแล้ ว ในสาขาวิช าเมคคาทรอนิ กส์ / วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จานวน 1 ตาแหน่ง
3.1.3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครผู้ ที่เทียบรายวิชา ในหลักสูตรสาขาวิช า
ที่เปิดรับสมัคร
3.1.4 ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้อง
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากาหนด และต้องพัฒนา
ตนให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ หรือพัฒนาทางวิชาชีพที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ภายในระยะเวลาที่
ได้รับการอนุญาต
4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4.2 สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
4.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ
ใบ สด. 43 ) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบส าหรั บ ต าแหน่ งที่ ส มั ค ร จ านวน
100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พฤษภาคม ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ
โดยกรอกรายละเอี ย ดในเอกสารการสมัค รให้ ค รบทุ กช่ อง ลงชื่ อผู้ ส มั ครและวัน ที่ ส มัค ร พร้อ มติ ด รูป ถ่ าย
ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องบุคลากร ตึกอานวยการ วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบ รับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
และทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 081-4678808
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8. กาหนดการสอบ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้ องประชุมทุ่ งพันตัน ชั้น 3 ตึกอานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
- สอบปฏิบัติการสอน
เวลา ๐๙.๐๐ – 12.๐๐ น.
- สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
9.

ประกาศผลการสอบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

10. รายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
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