ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรือ่ ง การคัดเลือกและสรรหาลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่งครูพเิ ศษสอน จานวน 1 อัตรา
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ประมงสมุ ท รสาคร สั ง กั ด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา มี ค วาม
ประสงค์ คัดเลือกและสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาแปรรูปสัตว์นา จานวน
1 อัตรา ฉะนัน จึงอาศัยอานาจตามค าสั่งสานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาที่ ๑๐20/๒๕57 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2557 เรื่องมอบอานาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการวิทยาลั ย สังกัดสถาบั นการ
อาชีวศึกษา ที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับสานักงานคลังจังหวัดและสถานศึกษาที่เบิกจ่ายเงิน โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานการเงิน) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตาแหน่งที่รับสมัคร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแปรรูปสัตว์นา จานวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย อัตราเงินเดือน 8,340 (แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมค่าครองชีพตามที่ระเบียบราชการกาหนด
โดยจ้างด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขันพืนฐาน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง การจัดการอุตสาหกรรมประมง เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร
อาหารและโภชนาการ คหกรรม โภชนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/เพศชาย
2. สัญชาติไทย
3. การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
5. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
6. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
7. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เป็นผู้ต้องโทษจาคุกคดีอาญา
9. ต้องมีผู้คาประกันเมื่อวิทยาลัย ฯ รับเข้าทางาน
10. ถ้าเป็นบุคคลในเขตพืนที่สมุทรสาครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
๑. วุฒิการศึกษา ตัวจริง
จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมถ่ายสาเนา
๒. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ออกจากคุรุสภา จานวน 1 ฉบับ
(พร้อมถ่ายสาเนา ๑ ฉบับ)
๓. ทะเบียนบ้านตัวจริง
จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมถ่ายสาเนา
๔. บัตรประชาชนตัวจริง
จานวน ๑ ฉบับ (พร้อมถ่ายสาเนา
๕. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิว จานวน ๑ ใบ
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖. ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน
๗. ค่าสมัครสอบคัดเลือก
จานวน ๓๐ บาท
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สาหรับการรับสมัครครังนี จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว วิทยาลัย
ประมงสมุทรสาครถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตังแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของทางวิทยาลัยฯ
กาหนดรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูพิเศษสอน สามารถ
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่งานบุคลากร อาคาร 1 ห้อง 105 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ตังแต่วันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบและกาหนด วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก
จะด าเนิ น การประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบคั ด เลื อกในวันที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และ
กาหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร โดย
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับ การสอบคัด เลือกไว้ ทางเว็ ปไซต์ www.skfc.ac.th และให้เป็นหน้าที่ข อง
ผู้สมัครที่ต้องไปตรวจสอบรายชื่อและวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเอง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
หลักเกณฑ์ก ารเลื อกสรรบุ ค คลเพื่ อปฏิ บัติง านยึ ดหลั ก สรรมถนะ ที่จาเป็นต้องใช้ ส าหรั บ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ตามที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาครกาหนดด้วยวิธีสอบ ดังนี
การประเมินด้านความสามารถที่สอดคล้องกับตาแหน่ง
วิธีการประเมินโดยการสอบสอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
วิธีการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- เกี่ยวกับเรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม ฯลฯ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ นลู กจ้ า งชั่ ว คราว จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการ
ประเมินความรู้ทังด้านการสอบสอนและการสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ทางเว็ปไซต์ www.skfc.ac.th
การดาเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชา
แปรรูปสัตว์นา ของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ
งานบุคลากร อาคาร 1 ห้อง 105 ภายในเวลา 08.00 น. ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัย
ประมงสมุทรสาคร จะเรียกผู้ที่สอบคัดเลือกลาดับถัดไปมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ผู้ มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว ต้ อ งการติ ด ต่ อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ – ๔๗๑๒๓๙ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการเท่านัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. ๒๕61

(นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

