
 
ประกาศสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 

เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนกังานราชการทั่วไป 
…………………………………………………………………….. 

  ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒             
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง             
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์             
พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
และคําสั่ งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ .ศ .๒๕๕๘             
เรื่องมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการ             
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคล             
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน    ชื่อตําแหน่ง    จํานวนอัตราว่าง 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)   ๑ 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)   ๑ 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)   ๑ 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)     ๑ 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)    ๑ 
     บริหารทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)    ๑ 
๑.๒ ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
๑.๓ อัตราค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 

ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ค่าตอบแทนรายเดือน   จํานวน    ๑๘,๐๐๐    บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖)   
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดไว้ 

 
 

 
/๑.๔.ระยะเวลา.... 

 



๒ 
 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง  
      ต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ) 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ            
พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดไว้ 

๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ             
เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
     ๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
     ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน             

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา             

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

      หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ           
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ             
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.            
ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มาย่ืนด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ น้ี 
     ทั้งน้ี คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่นํามาใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิ          

ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 
 
 

/๓.การรับสมัคร.... 
 

 



๓ 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

อาคารสํานักงานอํานวยการ งานบุคลากร ที่ ต้ัง ๓๒๓ ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง             
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ ต้ังแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในเวลาราชการ) ภาคเช้า
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น และภาคบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๓.๒.๑ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑๑.๕ น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี             

(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 
 ๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการจบจากบัณฑิตวิทยาลัย และสําเนาระเบียนแสดงผล

การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

    ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ันจะถือ             
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์            
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ ช่ือ             
และนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓) เป็นต้น             
จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ                                                                                                        

ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น พร้อมนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการ            
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสาร
ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๕ ไว้ทุกฉบับ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนเงิน ๓๐๐บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๓.๔ วิธีการสมัคร 

ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 
๓.๔.๑ ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หรือ

สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ www.ive-cr๒.lbtech.ac.th             
หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัคร และใบสมัคร ให้ครบถ้วน
ทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย 

 
/๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย..... 



๔ 
 

๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจํานวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัว             
ผู้สมัครสอบในช่องที่กําหนดให้เรียบร้อย 

๓.๔.๔ ย่ืนเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ย่ืนการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่าน้ัน และให้ย่ืนภายในวัน เวลา และสถานที่
รับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ตามข้อ ๓ .๓ และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ             
คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศฯ น้ี 
๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร  
      ๓.๕.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัคร

ที่ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ น้ี ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร            
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ น้ี ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ย่ืนเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการสมัครครบถ้วน            
ทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครน้ัน ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือ             
เข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครน้ัน 

      ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ น้ีจริง กรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ          
รับสมัครฯ น้ี ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการคร้ังน้ี ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด                                       

      ๓.๕.๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนคร้ังแรก
ในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหน่งตามประกาศรับสมัครน้ีดังน้ัน กรณีผู้ใดสมัครหลายตําแหน่ง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๒ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔ ของประกาศฯ น้ี โดยพิจารณาประกาศ
รายช่ือผู้น้ันตามตําแหน่งที่ผู้น้ันได้สมัครคร้ังสุดท้าย  
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา            
ภาคกลาง ๒ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ www.ive-cr๒.lbtech.ac.th 

 
 
 
 
 

/๕.หลักเกณฑ์.... 
 



๕ 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตําแหน่ง

ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
- กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเก่ียวกับการบริหารสถาบัน

การอาชีวศึกษา 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงานราชการ           

พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร                
พนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
- ความเข้าใจในภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในสํานักงาน 
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
             ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตําแหน่งที่สมัคร 

 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะคร้ังที ่๒  ส่วนที่ ๓ : 
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๒. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. การสื่อสารโดยการพูด 
๕. ประสบการณ์ทํางาน 

 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๖.เกณฑ์.... 
 



๖ 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ 
 ๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๓ 
๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ทั้งน้ี ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่า           

ร้อยละ ๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่าน้ัน 

๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และคร้ังที่ ๒ 
 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๗.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สถาบันการอาชีวศึกษา     

ภาคกลาง  ๒  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  หรือประกาศทางเ ว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒             
www.ive-cr๒.lbtech.ac.th 

๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัคราและมีผู้สอบผ่าน 
 ๗.๒.๒ บัญชีรายช่ือแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่หน่ึง            
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมตํ่าสุด โดยผู้อยู่ในลําดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 ๗.๒.๓ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่าน้ัน จะพิจารณา ดังน้ี 

    (๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
    (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า

เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
    (๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลําดับที่ดีกว่า 
๗.๓ หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ สถาบันการอาชีวศึกษา          

ภาคกลาง ๒ จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา ๒ ปี 
      ทั้งน้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือที่ได้ขึ้นบัญชีไว้น้ีเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี             
ของผู้น้ันด้วย ได้แก่ 

    (๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
    (๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
    (๓) ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวัน เวลา ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
    (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ น้ี 
/๘.การจัดจ้าง.... 
















