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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูพิเศษสอน
.................................................................................................
ดว ยวิ ท ยาลั ย การอาชี พ ห ว ยยอด จะดํ า เนิ น การรั บสมั ค รคั ด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ บรรจุ เ ปน ลู ก จ า งชั่ ว คราว
ตําแหนง ครูจางสอน ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
1. คณิตศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
2. เครื่องกล (ชางยนต)
จํานวน 1 อัตรา
3. ชางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 2 อัตรา
4. การขาย/การตลาด
จํานวน 1 อัตรา
5. การโรงแรมและการทองเที่ยว
จํานวน 1 อัตรา
ดั ง นี้ จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ 1065/2549 ลงวั น ที่
29 มิ ถุ น ายน 2549 เรื่ อง มอบอํ านาจให ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย สั งกั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ปฏิ บั ติ ราชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (เกี่ ยวกั บงานบุ คลากร) วิ ทยาลั ยการอาชี พห วยยอด
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูพิเศษสอน จํานวน 6 อัตรา อัตราคาตอบแทน
เดือนละ 8,340 บาท
1. คุณสมบัติของผูสมัคร ตําแหนง ครูจางสอน
1) จบการศึกษาตามที่ระบุไวตามสาขาวิชาขางตน
2) เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพครู
3) เปนผูที่พรอมจะปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของวิทยาลัยฯ และอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มที่
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร ตําแหนงครูจางสอน
1) มีสัญชาติไทย
2) ไมเปนโรคติดตอจนสังคมรังเกียจ
3) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
4) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5) มีความประพฤติเรียบรอย ยินดีเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม
6) ยินดีปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยฯ
7) ยินดีปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๓. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
๑) วุฒิการศึกษาตนฉบับ พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๒) ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ชุด
๓) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๔) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
/(5) รูปถายหนาตรง...

๒

๕) รูปถายหนาตรง (ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดําถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว) จํานวน 1 รูป
6) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
7) เงินคาสมัครสอบ
จํานวน 5๐ บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2560 เวลา ๐๘.3๐ - ๑๖.3๐ น.
ณ งานบุคลากร ตึกอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด (ในวันและเวลาราชการ)
๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
กําหนดทดสอบสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 08.30 น. เปนตนไป
ณ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด
๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 ณ บอรดประชาสัมพันธ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด
และทางเว็บไซต www.huaiyot.ac.th
๗. วันรายงานตัว
ผูที่ผานการสอบคัดเลือกใหรายงานตัวทําสัญญาจาง วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา
๐๘.3๐ น. ณ งานบุคลากร ตึกอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด และ เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่
15 สิงหาคม ๒๕60 หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานบุคลากร
ฝา ยบริห ารทรัพ ยากร วิท ยาลัย การอาชีพ หว ยยอด เลขที่ ๒๓ หมูที่ ๒ ถนนเทศารัษฎา ตําบลเขาขาว
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง โทร. ๐ - ๗๕๒๗ - ๑๔๙๕
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายจํานงค พิศุทธางกูร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

