ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูพิเศษสอน
-------------------------------------------ด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครและดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่งครูพิเศษสอน เพื่อทาหน้าที่การสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่ต้องการรับสมัครครูพิเศษสอนประจาแผนกวิชา
จานวน 3 อัตรา
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
คุ ณ วุ ฒิ วิ ท ยาศาสตร์ ( วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป)/การสอนวิ ท ยาศาสตร์ / วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา/
จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.2 สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
จานวน 2 อัตรา
คุ ณ วุ ฒิ เครื่ อ งมื อ กล/เทคนิ ค การผลิ ต /ช่ า งกลโรงงาน/วิ ศ วกรรมการผลิ ต /อุ ส าหกรรม
เครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ (ช่ า งกลโรงงาน)/อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ (การผลิ ต )/อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์
(เครื่ อ งมือกล)/เทคโนโลยีการผลิ ต /เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (การจัดการอุต สาหกรรม)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต/
วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิ ต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)/เขียนแบบเครื่องกล/
อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)
1.3 รับเงินเดือน อัตราเงินเดือนละ 8,340.- บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา
30 (1) - (14)
2.2 เพศชายหรือหญิง
2.3 เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว มีหลักฐาน (สด.9) มาแสดงในวันสมัคร
3. หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
3.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.2 ระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับกลุ่มวิชาหรือ
คุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (หากเป็นภาษาอังกฤษให้แนบใบ Transcript ที่เป็นฉบับภาษาไทยด้วย)
ทั้งนี้จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
จานวน ๑ ฉบับ
3.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
3.7 เอกสารหลักฐาน การมีประสบการณ์สอนในระดับ ปวช. ,ปวส. (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.8 สาเนาหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว สาหรับผู้ชาย
จานวน 1 ฉบับ

-24. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 วันเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4.2 สถานที่รับสมัคร
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอานวยการ ชั้น 1
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ถนนเพชรเกษม ตาบลพระประโทน
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034) 395093-5
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
6. วัน เวลา วิชา และสถานที่สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วัน เวลา
วันที่ 17 ต.ค. 2561
09.00น. เป็นต้นไป

วิชา
สัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติการสอน

คะแนน
100

สถานที่สอบ
ณ แผนกวิชาที่สมัคร

7. ประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ปิดประกาศที่
หน้าห้องฝ่ายบริหารทรัพยากรไม่รับตอบทางโทรศัพท์)
8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือคะแนนในแต่ละวิชาที่สอบได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละหกสิบ
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
วิทยาลัยฯ จะบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายณรงค์ ไทยทอง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

