ประกาศศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
------------------------------------------ดวยศูนย ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย อําเภอเมือ งระยอง มีค วาม
ประสงคจะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน ครูป ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรธุร กิจ
ประเภทครูอัตราจาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานสอนและดูแล ปวช. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
กลุมงาน
จัดการศึกษา
ขอบขายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
(1) ปฏิ บั ติง านเกี่ ย วกั บ การสอน และดู แ ลงานทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ ปวช.สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
(2) เปนผูชวยในการปฏิบัติง านดานเอกสารของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยอง
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

คาตอบแทน
15,000 บาท
สิทธิประโยชน ประกันสัมคม
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

2/2.คุณสมบัติ...
-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูซึ่งจะไดรับการจาง ใหนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน ซึ่ง
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางคอมพิวเตอร(มีวิชาเรียน
เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอรไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
(2) มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ เกี่ยวกับงานดาน
คอมพิวเตอรเปนอยางดี
(3) สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานได (โปรแกรม Microsoft word,
excel, PowerPoint และการใช Internet)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยอง ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ในวัน และเวลาราชการ
3/3.2 คาธรรมเนียม...

-33.2 คาธรรมเนียมการสอบ
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเสียคาธรรมเนียมการสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร
ไมเสียคาธรรมเนียม
3.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถายไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร อยางละ 2 ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเอง
วา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยกรณีใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ เปนผูไมมีสิทธิสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผู มีสิท ธิเข า รับ การประเมิ นสมรรถนะ และกํา หนดวั น เวลา
สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนยก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยองจะประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
9 ตุลาคม 2557 ณ ปายประชาสัมพันธ ขางหนาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมืองระยอง และทาง Facebook กศน.ตําบลเนินพระ
4/5. หลัก เกณฑ
....

วิธีการเลือกสรร
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และประกาศผลสอบวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
1. ความรูความสามารถทั่วไป ภาค ก. จํานวน 60 คะแนน
วิธีการประเมิน สอบขอเขียน
2. ความรูเฉพาะดานงานสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 100 คะแนน
วิธีการประเมิน สอบขอเขียน
3. ความสามารถในการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
วิธีการประเมิน สอบสัมภาษณ
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

(นายสมเกียรติ พุทธสุวรรณ)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยอง

