ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเทคนิคถลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา
2. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์
จำนวน 2 อัตรา
3. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
5. ไม่ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน
7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดตาม
กฎหมายอาญา
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
13. ไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา/ทาง ดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ/
การสอนภาษาอั ง กฤษ/ภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สาร/ภาษาศาสตร์ / ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ /ภาษาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
1.3 มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ครูพิเศษสอน...

2. ครูพิเศษสอนวิชาช่างยนต์
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญ ญาตรี ในกลุ่มวิชา/ทาง ดัง ต่อไปนี้ เครื่องกล/
เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/
เทคโนโลยี อ ุด สาหการ(ช่ างยนต์ )/เทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม(เทคโนโลยีเ ครื ่องกล)/วิ ศวกรรมขนถ่ ายวั ส ดุ
(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
2.3 มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา/ทาง ดัง ต่อไปนี้ ช่างไฟฟ้า/
ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต
3.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3.3 มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง
จำนวน 2 รูป
(ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว )
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบสำคัญทางทหารกองเกิน (ใบ สด.9) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบสำคัญทางทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
9. หลักฐานรับรองการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
อัตราเงินเดือน
1. ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ กรณีจบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
จบหลักสูตร 4 ปี
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท
2. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ กรณีจบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
จบหลักสูตร 4 ปี
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท
3. ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า กรณีจบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
จบหลักสูตร 4 ปี
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในวัน และเวลา
ราชการ ณ อาคารสำนั ก งานอำนวยการ ห้ อ งงานบุ ค ลากร ชั ้ น 1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลาง
หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Email : candytuck2528@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ ส อบในวั น ที ่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ณ อาคารสำนั ก งานอำนวยการ ชั ้ น 1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ถลาง /เว็ บ ไซด์ www.tltc.ac.th และ
Facebook : วิทยาลัยเทคนิคถลาง และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาทำการสอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 ความรู้...

ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
1. สมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ทดสอบความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ด้วยการบริ หารสถานศึ กษา พ.ศ.
2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ข่าวสารบ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษา และการใช้ภาษาไทย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
2. สมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในสาขาวิชาที่สมัคร
3. สมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
- ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ
ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคถลาง /เว็บไซด์ www.tltc.ac.th และ Facebook : วิทยาลัยเทคนิคถลาง
รายงานตัวทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักงาน
อำนวยการ ห้องงานบุคลากร ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคถลาง หรือส่ง
ใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Email : candytuck2528@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 076 – 621428
, 081 - 719-0679 , 088 - 4501877 และ Facebook : วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
(นางสาวกชกร บุษราภรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

ลช.

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ชื่อ…………………………………………………นามสกุล………….……………………………………………
สัญชาติ………….….………..เชื้อชาติ……………….………ศาสนา……………...…….หมู่โลหิต……..…………………………
2. เกิดวันที่…………เดือน……………….……พ.ศ.……….…..อายุถึงวันสมัคร………….……ปี………..…เดือน……………วัน
3. เกิดที่ตำบล…………………………………อำเภอ…………………….……จังหวัด…………………………….……………………..
4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน................................ออก ณ สำนักงาน..........................................................
...............................................เมื่อวันที่...............................เดือน...................................พ.ศ..........................
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………………..ถนน………….……….………………ตำบล………………………………………...………
อำเภอ……………………………………..…จังหวัด……………….…………โทรศัพท์………………………………………………
6. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก………………….………………………………………………………………………………………
ได้รับวุฒิการศึกษา…………………………………………….………………………………………………………………….………
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ……………………………………..………………………………………………………..……………
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว………………………………..………………………….(รายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง)
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง………….………………….…………สังกัดหน่วยงาน………..……….………….…..…………
มีระยะเวลาการทำงานโดยประมาณ………………………………………...………………………… (วัน/เดือน/ ปี)
เริ่มตั้งแต่………..…………….ถึง……………….……….ในวุฒิ………...….……อัตราค่าจ้าง…………………..….…….บาท
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้สมัคร
(..............................................................................)
(หรือลายพิมพ์นิ้วมือ)
(ลงชื่อ)…………………………………………………พยาน
(............................................................................)
(ลงชื่อ)……………………….…………………..……พยาน
(...........................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่……..………เดือน……………………พ.ศ. …………
หมายเหตุ หลักฐานที่แนบมาด้วย
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า – หลัง , สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร (สด.8 หรือ สด.9)
6. ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) (เฉพาะสอบครูพิเศษสอน)
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ลช.2

