ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
…………………………..
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕62 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราค่าจ้าง ๘,๓๔๐ บาท/เดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ๑,๐๐๐ บาท และถ้าสามารถจัดการสอนแบบ Mini English Program (MEP) ได้มีอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/
เดือน และค่าสอนเกินภาระงาน 3,000 บาท/เดือน จานวน 2 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งการรับสมัคร
๑.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 2 อัตรา
รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์
ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ /เทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรม
สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ สาเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒.๗. ไม่เป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่น
ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสาขาที่เปิดรับสมัคร
๓.๒ ผู้สมัครต้องมีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีประสบการณ์
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัครก็ได้
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)
๔.๒ สาเนาปริญญาบัตร ซึง่ เป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดังกล่าว จากผู้มีอานาจอนุมัติ ตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
เปิดรับสมัครนี้ จานวน ๑ ฉบับ
/๔.๓ สาเนาแสดงผลการเรียน......

-2๔.๓ สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๔.๒ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร(ใบสด. ๘ ใบสด. ๙) (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๗ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๔.๒ – ๔.๘ ไว้ทุกฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๖.๒ สมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
๖.๓ สมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้น
วันหยุดราชการ)
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 ทางเว็บไซต์ www.bpt.ac.th
๘. วัน เวลาสอบคัดเลือก
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จะทาการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติในวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62
เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ก่อนจึงจะสามารถสอบภาค ค ได้)
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น ที่ 23 เดื อ น เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30– 11.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม กั น เกรา 1
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
๙. ประกาศผลสอบ
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.bpt.ac.th
๑๐. รายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา
ที่ประกาศ ถือว่าท่านสละสิทธิ์) และเริ่มปฏิบัติราชการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62
(นายประมวล วิลาจันทร์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

