ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ด้วย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานราชการ (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหนนงง กลุงมงาน แหละรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหนนงง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412) จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบขงายงานที่จะใน้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ อัตราคงาตอบแหทนแหละสิทธิประโยชน์
อัตราค่ าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง ค่ าตอบแทน
พนั กงานราชการ (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๖ ต าแหน่ งในกลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป
ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
กาหนดไว้
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 (ตามระยะเวลาของกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 4 ปี พ.ศ.๒๕60 –
๒๕63) โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
/๒. คุณสมบัติ …..
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๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปแหละคุณสมบัติเฉพาะตาแหนนงงสานรับตาแหนนงงของผู้สมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๓ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
นมายเนตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแหพทย์ ซึ่งออกใน้ไมงเกิน ๑ เดือน แหละแหสดงวงาไมงเป็นโรคที่ต้องน้ามตามกฎ
ก.พ.วงาด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสานรับตาแหนนงง
๒.๒.๑ ส าเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี และถือประกาศนี ยบั ตรฝ่ายเดิน เรือในระดับ บริห าร
มีป ระสบการณ์ ท างานบนเรือในระดั บ ปฏิ บั ติ การอย่างน้ อ ย 4 ปี หรือ ส าเร็จการศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา
ฝึกอบรมทางทะเลที่ เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี หรือมี
ประสบการณ์ ในการท างานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี หรือ คุณ วุฒิ อื่น ที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทาง
การศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
๒.๒.๒ มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญ าตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
นมายเนตุ เนื่องจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่
ขาดแคลน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเอกสารข้อ 2.2.2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตาแหน่งพนักงาน
ราชการ (ครู) ให้ไปดาเนินการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา แหละสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ใน้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ที่ตั้ง ๑/๒ หมู่ที่ ๑ ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.0๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
/3.2 นลักฐาน .....
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๓.๒. นลักฐานที่ต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๓.๒.๒ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา (ปริ ญ ญาบั ต ร ส าเนาทะเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ งที่สมัคร) ฉบับจริง และสาเนาภาพถ่ายจานวน ๒ ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งออกโดยคุรุสภา จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญทางการทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศ
ชาย เป็นต้น พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้ งนี้ ในวัน สมั ค ร ให้ ผู้ ส มั ค รจั ด เรีย งเอกสารตามล าดั บ ข้ างต้ น พร้อ มน าเอกสารฉบั บ จริงทุ ก
รายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ในสาเนา
เอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ
๓.๓ คงาธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขัน้ ตอนวิธีการ ดังนี้
๓.๔.๑ ขอรับคาร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร หรือขอรับ
ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุ กช่องรายการ และลงชื่อผู้ ส มั ครพร้อมทั้ งวันที่ สมัครให้ เรียบร้อย กรณี กรอกเอกสารการสมัครผิ ด
เล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกากับ และกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัคร
ชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่
๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
๓.๔.๔ ยื่นหลักฐานการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓.๑
๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียม
สอบ ตามข้อ ๓.๓ และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจาวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้รับสมัครต้องเก็บเป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้
/๓.๕ เงื่อนไข .....

๔

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๕.๑ วิท ยาลั ยประมงสมุ ท รสาคร ขอสงวนสิท ธิ์รับ การพิ จารณาเอกสารการสมั คร เฉพาะ
ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ดาเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน
กรณี ที่ ยื่น เอกสารประกอบการสมั ค ร หรือ กรอกข้อ ความในเอกสารการสมั ค รไม่ ค รบถ้วนสมบู รณ์ หรือไม่ ได้
ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง กรณีที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตาม
คุณสมบัติของตาแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่ได้รับรอง รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถื่อว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัด
จ้างและท าสัญ ญาจ้างเป็ นพนักงานราชการในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่ อจัดจ้างเป็น พนักงาน
ราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔. การประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ ารับการประเมินสมรรถนะ แหละก านนดวันเวลาแหละสถานที่ ในการประเมิ น
สมรรถนะ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และทาง
เว็บ ไซด์ วิท ยาลั ย ฯ www.skfc.ac.th และด าเนิ น การประเมิ น สมรรถนะครั้งที่ 1 ในวัน ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ใน
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
๕. นลักเกณฑ์แหละวิธีการเลือกสรร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกราย ด้วยวิธีการสอบในตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๑
สงวนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาที่ ๑
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕60
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

คะแหนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข้อเขียน

๕

สมรรถนะ
วิชาที่ ๒
- ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บพื้นฐานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการทางาน
สงวนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหนนงงครู
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412)
ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๒
สงวนที่ ๓ ๑. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
๒. ความคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. การสื่อสารโดยการพูด
5. แฟ้มสะสมผลงาน

คะแหนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมิน ๒ ครั้ง ได้แก่
๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๓
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ ของวิชาที่ 1 และวิชา
ที่ 2 รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนส่วนที่ ๒ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจสอบกระดาษคาตอบ
ของผูเ้ ข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านส่วนที่ ๑ เท่านั้น)
๖.๓ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.4 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 7 และข้อ 8 ของประกาศฯ นี้
๗. การประกาศรายชื่อ แหละการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผงานการเลือกสรร
๗.๑ วิท ยาลั ยประมงสมุ ท รสาคร จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 และจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
หรือทางเว็บไซด์วิทยาลัยฯ www.skfc.ac.th
๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๒.๑ จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลาดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงรวมลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ใน
ลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับดีกว่า
/7.2.3 กรณีที่มี .....

๖

๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(๑) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่าเป็น
ผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
(4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
(5) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (1) มากกว่า เป็นผู้
อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (3) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (4) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
7.3 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่ประกาศไว้ใน ข้อ 8 ของประกาศฯ นี้
โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตรา
ว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้
๗.4 หากต าแหน่ งใดมี ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรเกิ นจ านวนอั ตราว่ างที่ ป ระกาศรั บสมั ครนี้ วิ ท ยาลั ยประมง
สมุทรสาคร จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้
ทั้งนี้ ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น ได้แก่
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาครกาหนด
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้น มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้
๘. การจัดจ้างแหละทาสัญญาจ้างผู้ผาง นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาครกาหนดดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของ
ผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่งตามจานวนอัตราว่างทีไ่ ด้ประกาศรับสมัครไว้นี้
๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการ
โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อของตาแหน่งนั้นที่
มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว
๘.๓ การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาครกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณรงค์ แก้วสิงห์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

๗

เอกสารแหนบท้ายประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ฉบับที่ 023/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
...............................................................
แหผนการดาเนินการสรรนา
เลือกสรรแหละการจ้างพนักงานราชการ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

วันดาเนินการ

๑

จัดทาประกาศรับสมัคร

1 กรกฎาคม 2562

๒

แพร่ข่าวสารการรับสมัคร /จัดส่งสาเนา
ประกาศให้สานักอานวยการเผยแพร่

2 – 5 กรกฎาคม 2562

๓

วันรับสมัคร

8 – 12 กรกฎาคม 2562

๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

15 กรกฎาคม ๒๕62

๕

ดาเนินการสอบ : ข้อเขียน
ภาค ก (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ภาค ข (๑๓.๐๐ – ๑5.๐๐ น.)

18 กรกฎาคม ๒๕62

๖

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

19 กรกฎาคม ๒๕62

๗

ดาเนินการสอบ : สัมภาษณ์

23 กรกฎาคม ๒๕62

๘

ประกาศผลการเลือกสรรประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร

26 กรกฎาคม ๒๕62

๙

วันรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรและ
จัดทาสัญญาจ้าง

31 กรกฎาคม ๒๕62

๑๐

วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

1 สิงหาคม ๒๕62

นมายแหนตุ

๘

เอกสารแหนบท้ายประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ฉบับที่ 023/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
...............................................................
1. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตาแหนนงง
ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตาแหน่งเลขที่ 2832
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412)
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เลขที่ 1/2 หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นน้าที่แหละความรับผิดชอบของงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริหารสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมัลักษณะงานที่ต้องการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2.6 ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
2.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาใช้
ปฏิบัติงาน
2.9 ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหนนงง
3.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และถือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร มีประสบการณ์
ทางานบนเรือในระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 4 ปี หรือ สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาฝึกอบรมทางทะเลที่
เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
ที่ เกี่ยวข้ องโดยตรงอย่ างน้ อย 5 ปี หรือ คุ ณ วุฒิ อื่ นที่ เที ยบได้ ในระดับเดี ยวกั นทางการศึ กษาหรือทางอื่ นที่ ก.พ.
พิจารณารับรองแล้ว
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
นมายเนตุ เนื่องจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่
ขาดแคลน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเอกสารข้อ 3.2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตาแหน่งพนักงาน
ราชการ (ครู) ให้ไปดาเนินการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

