
 
 
 

 
 

ประกาศวทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

.............................................................. 
 

  ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.  2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ               
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                 
พ .ศ .  2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์                   
พ.ศ.  2554 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
ที่   276/2558 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถาบัน                      
การอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น   
พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ช่ือต าแหน่ง  กลุม่งาน  และรายเอียดการจ้างงาน 
 1.1  ช่ือต าแหน่ง       พนักงานบริหารทั่วไป  (คร)ู   
                  รหัสวิชา  308  คหกรรมศาสตรท์ั่วไป/ คหกรรมการผลิต/ คหกรรมศาสตร์   
        เลขทีต่ าแหน่ง 3222    กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป    
        จ านวนอตัราว่าง 1  อัตรา 
        สถานที่ปฏบิัตงิาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
         เลขที่ 9  ถนนแปดวา  ต าบลทา่อิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1.2  ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏิบตัิ  ปฏิบัติหนา้ที่หลกัเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม 
การเรียนรู ้ พัฒนาผูเ้รียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวชิาชีพ  ประสานความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคม 
ด้านวิชาการ  เป็นต้น  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏบัิติ  ดังนี้ 
        1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
        2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

3.  ปฏิบัติ... 
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        3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
        4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
        5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
        6.  ท านุ  บ ารุง  ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        7.  ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน 
        8.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดค าสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาปฏิบัติงาน 
ในการจัดการเรียนการสอนและงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ              
เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
        9.  ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ใหค้ าปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง 
เรื่องต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.3  อตัราค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์  ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  คา่ตอบแทนรายเดือน 
จ านวนเงนิ  18,000.-บาท  และให้ได้รับสทิธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
เรื่อง  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  (ฉบับที ่6)  ลงวันที ่ 12  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2556  ก าหนดไว้ 
 1.4  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  (ต้ังแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ 
ซึ่งจะได้ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรรเพื่อจัดจา้งเป็นพนักงานราชการ)  ถึงวันที่ 30 กันยายน  
2559  โดยในระยะเวลาการจา้งต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2554  ลงวนัที่  28  กุมภาพันธ์  2554  และทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดไว ้
 1.5  สถานทีป่ฏิบตัิงาน  ปฏิบัติงานที่วทิยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 

2.  คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ของผู้สมคัร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ครบทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 
 2.1  คุณสมบตัิทัว่ไป 
        2.1.1  มีสัญชาติไทย 
        2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  (นับถึงวันสดุท้ายของการรับสมัคร) 
        2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        2.1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไรค้วามสามารถหรือจิตฟัน่เฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเปน็โรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        2.1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รฐัวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
 

หมายเหตุ... 
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        หมายเหตุ  ผูท้ี่ผา่นการเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจา้งจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้ง 
ของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจา้ง 
ของส่วนราชการท้องถ่ิน  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ว่าด้วยโรค  (พ.ศ. 2553)  มาย่ืนด้วย 
 2.2  คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
        2.2.1  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอืน่ 
ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษา 
ที่เปิดรับสมัคร 
        2.2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนงัสือรับรองสิทธ ิ
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเทา่นัน้   
 

3.  การรับสมคัร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รบัสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมคัรที่มคีุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเอง                
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  โดยสมัครได้ต้ังแต่วันที่  29  มิถุนายน  2558  ถึงวนัที ่ 3  กรกฎาคม  
2558  (ในวนัราชการ)  ภาคเชา้ต้ังแต่เวลา  08.30 – 12.00  น.  และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา  13.00 – 
16.30  น.  โดยผู้สมคัรต้องเสียคา่ธรรมเนียมสอบ  จ านวนเงิน  300.-บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 
 3.2  หลักฐานทีต่อ้งยื่นพร้อมใบสมคัร 
        3.2.1  รูปถ่ายหนา้ตรง  ไมส่วมหมวก  ไมส่วมแว่นด า  ขนาด 1 × 1.5  นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน   
1 ปี (นับถึงวนัสุดทา้ยของการรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป  (ใช้ติดใบสมคัร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
        3.2.2  ส าเนาปริญญาบัตร และ/หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript of Records)   
ที่แสดงว่าเป็นผู้มคีุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเรจ็การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวนัปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ  2  ฉบับ 
        ทัง้นี้  ผูท้ี่จะถือว่าเปน็ผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวนัปิดรับสมัคร 
        3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
        3.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
        3.2.5  ส าเนาหลกัฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เชน่  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผูส้มัครเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีทีช่ื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมคัรไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร  
(ใบ สด. 8  ใบ สด. 9  และใบ สด. 43)  (เฉพาะผูส้มัครเพศชาย)  เป็นต้น  จ านวน  อย่างละ  1  ฉบับ 
        3.2.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีคร ู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   
จ านวน  1  ฉบับ 
        ทัง้นี้  ในวนัสมคัรให้ผู้สมคัรน าเอกสาร ฉบบัจริงทกุรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมคัรด้วย   
และให้ผูส้มัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชือ่ก ากับไว้ในส าเนาเอกสาร  ตามข้อ  3.2.2 – 3.2.6   
ไว้ทุกฉบับ 
 

3.3  ค่าธรรมเนียม... 
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 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
        ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งทีส่มัคร  จ านวนเงนิ  300.-บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน)  และคา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะไม่จ่ายคืนให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 
 3.4  วธิกีารสมคัร 
        ให้ผูส้มัครด าเนนิการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ  ดังนี้ 
        3.4.1  ขอรับค าร้องขอสมัคร  และใบสมคัรที่งานบุคลากร  วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร  หรือทางเว็บไซต์  www.uttvc.ac.th   
        3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมคัรซึ่งประกอบด้วย  ค าร้องขอสมคัรและใบสมคัร
ให้ครบถ้วนทกุช่องรายการ  และลงชื่อผูส้มัครพร้อมทั้งวันทีส่มัครใหเ้รียบร้อย 
        3.4.3  ติดรูปถ่ายจ านวน  1  รูป  ลงในใบสมัคร  และติดรูปถ่ายจ านวน  2  รูป   ลงในบัตร
ประจ าตัวผูส้มคัรสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 
        3.4.4  ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2  โดยให้ย่ืนการสมคัรต่อเจ้าหนา้ที่รับสมัครเทา่นัน้  และให้ย่ืน
ภายในวนัเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 
        3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมคัรได้ตรวจสอบเอกสารการสมคัรแล้ว  ให้ผูส้มัครช าระเงนิ
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3  และลงชื่อผู้สมคัรในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตร
ประจ าตัวผูส้มคัรสอบคนืจากเจ้าหน้าที่รับสมคัรซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 
        3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธสิอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4  ของประกาศฯ นี้      
 3.5  เงือ่นไขการรบัสมคัร 
        3.5.1  วทิยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสทิธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ
ผู้สมัครที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมคัรตามข้อ 3.2  ในประกาศฯ นีค้รบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ 
ในเอกสารการสมคัรครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมคัรตามข้อ 3.4  ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกข้ันตอน  
กรณีที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัคร  หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมคัรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ได้
ด าเนินการสมคัรครบถ้วนทุกข้ันตอนดังกลา่วจะมีผลให้ผูส้มัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารับ 
การประเมนิสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งทีส่มัครนั้น 
        3.5.2  ผูส้มัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตรวจสอบพบว่าผูส้มคัร 
ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใชส้มัครไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร  รวมทั้งกรณี 
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าใหผู้้สมคัรไม่มีสทิธิสมคัรตามประกาศ 
รับสมัครฯ นี ้ ให้ถือว่าผู้สมคัรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้นและถือว่าเปน็ผู้ไม่มีสิทธเิข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะและไม่มีสทิธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครัง้นี้  ถึงแมจ้ะเป็น 
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจา้งเปน็พนกังานราชการ  และจะไม่ได้รับคนืคา่ธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด   
        3.5.3  วทิยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ์จะด าเนนิการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน 
ครั้งแรกในวนัและเวลาเดียวกันทุกต าแหนง่ตามประกาศรับสมัครนี้  ดังนั้น  กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสทิธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้  
โดยพิจารณาประกาศรายช่ือผู้นั้นตามต าแหน่งทีผู้่นั้นได้สมัครครัง้สุดท้าย 
 

4.  การประกาศ... 
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4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะ  และก าหนดวนัเวลาและสถานที่                  
ในการประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ 
ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ก่อนหรือภายในวันที่  8  กรกฎาคม  2558 
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  และ/หรือทางเวบ็ไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 

5.  หลักเกณฑ์และวธิกีารเลอืกสรร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะด าเนินการประเมนิสมรรถนะผู้สมคัรด้วยวิธีการสอบในแต่ละต าแหน่ง 
ที่เปิดรับสมัคร  ดังต่อไปนี ้
 5.1  ประเมินสมรรถนะ  ครัง้ที ่1  ส่วนที่ 1  (ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะต าแหน่งคร)ู   
และส่วนที่ 2  (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ตามรหัสกลุ่มวชิา)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 5.2  ประเมินสมรรถนะ  ครัง้ที ่2  ส่วนที่ 3  สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
มีสมรรถนะดังนี ้(1.  ความรับผิดชอบ  2.  ความอดทนและเสียสละ  3.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
4.  ความสามารถในการสื่อสาร  5.  มนษุยสัมพนัธแ์ละการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน) 
 โดยจะประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1  ผ่านแล้วจึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  ต่อไป 
 

6.  เกณฑ์การตดัสิน 
 6.1  การประเมนิสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  2  ครั้ง  ได้แก ่
          6.1.1  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 
          6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่ 3 
 6.2  ผูท้ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ทั้งนี ้ ผูท้ีจ่ะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผา่นการประเมนิในส่วนที่ 1  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  (วทิยาลัยอาชีวศกึษาอุตรดิตถ์ขอสงวนสทิธิพจิารณาตรวจกระดาษค าตอบของผูเ้ข้าสอบ 
ในส่วนที ่2  ให้กับผูท้ี่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1  เท่านั้น) 
 6.3  ผูท้ี่จะมสีทิธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะครั้งที่ 2  จะต้องเป็นผูท้ี่ได้คะแนนผา่นการประเมนิ 
สมรรถนะครั้งที่ 1 
 6.4  ผูท้ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3  ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 
 6.5  ผูท้ี่จะผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผูท้ี่ได้คะแนนผา่นการประเมนิสมรรถนะครัง้ที่ 1  และ 
ครั้งที ่2 
 

7.  การประกาศบัญชีรายช่ือ  และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.1  วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์  หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  www.uttvc.ac.th  
 

7.2  การประกาศ... 
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 7.2  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
        7.2.1  จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผูส้อบผา่น 
        7.2.2  บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกลา่ว  จะเรียงล าดับที่จากผูท้ี่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
เป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผูท้ี่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
        7.2.3  กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2  ดังกลา่วเท่ากนั  จะพิจารณาดังนี ้
        (1)  ให้ผูท้ี่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1  มากกวา่  เป็นผูอ้ยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
        (2)  ถ้าคะแนนเท่ากนั  จะพจิารณาใหผู้้ที่ได้คะแนนประเมนิครั้งที ่1  ส่วนที่ 2  มากกว่า   
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
        (3)  ถ้าคะแนนเท่ากนั  จะพจิารณาใหผู้้ที่ได้คะแนนประเมนิครั้งที ่2  มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 7.3  หากต าแหน่งใดมีผู้ผา่นการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้  วทิยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะข้ึนบัญชผีู้ผา่นการเลือกสรรดังกล่าวนัน้ไว้เป็นเวลา  1  ปี 
 ทั้งนี ้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ข้ึนบัญชีไวน้ี้เป็นอนัยกเลิกการข้ึนบัญชี
ของผู้นั้นด้วย  ได้แก่ 
        (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธไิม่เข้ารับการจัดจา้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
        (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจา้งภายในเวลาที่ก าหนด 
        (3)  ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน  เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ก าหนด 
        (4)  ปรากฏข้อเทจ็จรงิในภายหนา้ว่าผู้นัน้มีคณุสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5  ของประกาศฯ  นี้   
 

8.  การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจา้งและท าสัญญาจ้างตามที่วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ก าหนด  ดังนี ้
 8.1  วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะจ้างพนักงานราชการครัง้แรกตามล าดับคะแนนทีส่อบได้ 
ของผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ละต าแหน่งตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมคัรไว้นี ้
 8.2  ในกรณีที่วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจา้งพนักงานราชการ
โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนัน้
ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราวา่งดังกลา่ว 
 8.3  การท าสัญญาจา้งให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ์ก าหนด  ซึ่งจะแจ้งใหท้ราบต่อไป 
 

ประกาศ    ณ    วนัที่    22    มิถุนายน    พ.ศ.  2558 
 
 
 

(นายไพฑูรย์    ตัณทานนท)์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 



 
 
 
 
 

แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
 
       เขียนท่ี…………………………...………………………… 

      วันท่ี…………เดือน…………………….….พ.ศ……………… 
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………… 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ ประกาศนียบัตร………………………………..…………………………………………………….. 
สาขาวิชา.....................................................................วิชาเอก.......................................................................... 
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา/ สถานศึกษาช่ือ…...………………………………………………………………………..... 
เมื่อวันท่ี…………….…….เดือน…………………………..…………..พ.ศ………………..…………… (ภายในวันปิดรับสมัคร) 
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต าแหน่ง……………………………………………………………………...........…   
ซึ่งรับสมัครจากผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา....................................วิชาเอก............................................... 
ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี……....…เดือน………….....…….…….พ.ศ…………....….  พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้ขอยื่น
หลักฐานการศึกษาประกอบการสมัครสอบไว้ก่อน  ดังชุดเอกสารประกอบการสมัครแนบท้าย 
 

  ท้ังนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ ท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ีสมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิ
ของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป  ครั้งนี้เป็นโมฆะ  โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
   
     ลงช่ือ…………………..…………………………….ผู้ยื่นค าร้อง 
           (……………………….………………………..) 
        ยื่นแบบค าร้องวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.............. 



ใบสมัครเลขที่………………….. 
 

ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป 
 
 
 

1.  ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..…………….. 

สมัครต าแหน่ง……..…..…ครู…….………..… 
สังกัด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………..……………………….….….. 
E-mail Address……………………………………………………………….….….….. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………….…………….….….. 
ออกให้ท่ีอ าเภอ/เขต…………..………..…..จังหวัด……………….……..….……… 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร…………………………วันหมดอายุ…………………………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
……………………………. 

อายุ 
……………………. 

สถานท่ีเกิด 
……………………………. 

เช้ือชาติ 
…………….………. 

สถานภาพสมรส 
………………….………… 

สัญชาติ 
…………….………. 

การรับราชการทหาร 
……………………………. 

ศาสนา 
………….…………. 

 

อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 
เหตุผลท่ี (อยาก)  ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี  พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    
    
 

หลักสูตรเพิ่มเติม     การฝึกอบรม 
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3.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี  พ.ศ. ช่ือและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน ต าแหน่งงานและหน้าท่ีโดยย่อ เงินเดือน 
สาเหตุท่ีออก 

จากงาน จาก ถึง 
 
 
 
 
 
 

     

 

3.1  โปรดระบคุวามส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง  3  ปีหลัง  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
  

3.2  โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ  และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ  เป็นประโยชน์ 
       ต่อหน่วยงานท่ีสมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
4.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
5.  บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลท่ีคุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
     โปรดอย่าระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 
ที่ท างานปัจจุบัน 

และโทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
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6.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
    ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 
 

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ 
หรือไม่ตรงกับความจริง  ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
 
     ลงช่ือ…………………..…………………………….ผู้สมัคร 
           (……………………….………………………..) 
        ยื่นแบบค าร้องวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
  
  
  
  


