
 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวในต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

----------------------------- 

 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและการจัดหางาน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยฯ   
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  1063/2549  ลงวันที่  29  
มิถุนายน  2549  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (ข้อ8)  ในการสรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 10,840  บาท 
1.2 ครูพิเศษสอนสาขางานการบัญชี อัตราเงินเดือน 10,840  บาท 

 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

2.1 ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา  
2.2 ครูพิเศษสอนสาขางานการบัญชี จ านวน 1 อัตรา  

 
3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย 
4.  

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 

ครูพิเศษสอนสาขางานการบัญชี
  

การจัดการทั่วไป(การบัญชี)  การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/
การบัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 

  

5.  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามพ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2547   
4.1   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง         

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 
 



1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ ากว่า  18  บริบูรณ์ 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 
6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ไว้ก่อนพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอื่น  หรือถูกสั่งพัก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชัพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น 

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
12. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
13. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วงงานของรัฐ 

6.  เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. ใบแสดงผลการศึกษา  (ร.บ.)  และใบรับรองคุณวุฒิพร้อมรับรองส าเนา  1  ฉบับ  
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา       1  ฉบับ  
3. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา     1  ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาด า  ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน   

ขนาด 1 นิ้ว  (ในคราวเดียวกัน)      3 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์        1  ฉบับ  
6. หลักฐานอื่น  เช่น  ใบส าคัญสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล   1  ฉบับ 
7. (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   1  ฉบับ 
8. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี)      1  ฉบับ  

 

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

8. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
        รับสมัครตั้งแต่วันที่   8 – 16  พฤษภาคม 2560  (เว้นวันหยุดราชการ)   ณ  งานบุคลากร  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 17  พฤษภาคม 2560   
 



 
 

10. วัน  เวลา  สถานที่  สอบคัดเลือก 
     ด าเนินการสอบคัดเลือกวันที่  18พฤษภาคม 2560  เวลา  09.00 น. – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  1    

ห้องผู้อ านวยการ 
11. วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคัดเลือก 

     วันที่  19  พฤษภาคม 2560  เวลา  09.00 น.  หรือดูผลสอบคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย  สารพัดช่างศรีสะเกษ หรือ  ทาง www.sipotec.ac.th 

 
 
 

12. รายงานตัวปฏิบัติงาน 
      วันที่  22  พฤษภาคม 2560  เวลา  08.00 น.  ที่งานบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
       (นายพัสกร  ค าเพราะ)  
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.sipotec.ac.th/

