
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ----------------------- 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ประจําศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอําเภอยะหา  จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 
เลขที่ตําแหน่ง 3249 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครู น้ัน   

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ืองมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทํา และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน  ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อกลุ่มงาน  ชื่อตําแหน่ง  และจํานวนอัตราว่าง 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตําแหน่งพนักงานบริหารท่ัวไป (ครู) รหัสสาขา 311 จํานวน  1  อัตรา 
 1.2 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์      
 อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดค่าตอบแทนดังน้ี 
 1.2.1 กลุม่งานบริหารท่ัวไป อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ืองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 กําหนดไว้ 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง   
 ภายในปีงบประมาณ 2559 (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 3 ปี พ.ศ.2556-2559) โดยในระยะเวลาการจ้าง
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้ 
 1.4 สถานท่ีปฏิบัติงาน  ศูนย์ฝึกวิชาชีพประจําอําเภอยะหา  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 1.5 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติทั่ ว ไป  และมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งเ ป็นไปตามระเบียบ              
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

            2.1.1 มสีัญชาติไทย 
            2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า  18  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมคัร 
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน             
 2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิด      
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 2.1.7 ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 

หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการเลอืกสรร ในวันทีทํ่าสัญญาจา้งจะตอ้งไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถ่ิน และจะต้อง
นําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎที่ ก.พ. กําหนดมาย่ืนด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ น้ี 
 ทั้งน้ี คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่นํามาใช้สมัครต้องเป็น

คุณวุฒิท่ี ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว 
 

3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ตั้ง 129  ถนนพิพิธภักดี  ตําบลสะเตง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา โดยสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ
เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่าน้ัน 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด 1 × 1.5 น้ิว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน   
1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน 3 รูป    
 3.2.2 กรณีตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้ใช้สําเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร 
หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดังกล่าวจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติ ตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัครน้ี จํานวน 2 ฉบับ  
 3.2.3 สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมคัรในข้อ 3.2.2 จํานวน 2 ฉบับ 
 3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
 3.2.5 สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
 3.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ     
โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
 3.2.7 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ
และนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (ใบ สด.8 , สด.9 และใบ สด.43
เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งน้ีในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น พร้อมนําเอกสารฉบับจริง    
ทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ใน
สําเนาเอกสาร ตามข้อ 3.2.2 - 3.2.7 ทุกฉบับ 
 

 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3.4 วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังน้ี 
 3.4.1 ขอรับคําร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กําหนด สามารถเรียกดูและส่ังพิมพ์ใบสมัคร

ได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา  http://www.ytc.ac.th หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
 3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คําร้องขอสมัครและใบสมัคร           
ให้ครบถ้วนทุกช่องทุกรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิด
เล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกํากับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัคร
ชุดใหม่เพ่ือกรอกใหม่  
 3.4.3 ปิดรูปถ่ายจํานวน 1 รูป ลงในใบสมัครและปิดรูปถ่ายจํานวน 2 รูป ลงในบัตรประจําตัว
ผู้สอบในช่องท่ีกําหนดให้เรียบร้อย 
 3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่าน้ัน และให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานท่ีรับสมัครที่กําหนดไว้ตามข้อ 3.1   
 3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียม
สอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคืน
จากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไวเ้ป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
 3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ น้ี 
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  3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 3.5.1  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่น
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร     
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดําเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ น้ีครบถ้วนทุกข้ันตอน     กรณีที่ย่ืน
เอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดําเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครน้ันไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่สมัครน้ัน 
 3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ น้ีจริง ในกรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งท่ีสมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.ยังมิได้รับรอง    รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ น้ี ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ     
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการคร้ังน้ี ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ      
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 3.5.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.2 ในประกาศฯ น้ี ที่เก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา   
ข้ันปริญญาของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร  
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลาและสถานที่        
    ในการประเมินสมรรถนะ 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2558  ทางเว็ปไซต์ www.ytc.ac.th    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. หลักเกณฑ์... 



5 
 

5. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลอืกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกรายด้วยวิธีการสอบในแต่ละตําแหน่ง   
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   
ภาค 1 : ความรู้ความสามารถท่ัวไป   
 วิชาท่ี 1 50 สอบข้อเขียน 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2550   
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ   
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539   
 - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551   
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เก่ียวข้อง   
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
 - ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป   
 วิชาท่ี 2 50 สอบข้อเขียน 
 - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย   
 - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต ์   
   ในงานสํานักงาน   
ภาค 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 100 สอบข้อเขียน 
 ตามลักษณะงานท่ีจะให้ปฏิบัติของตําแหน่งท่ีสมัคร   
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 100 สอบสัมภาษณ์ 
 (1) มนุษย์สัมพันธ์  การประสานงาน   
 (2) การคิดวิเคราะห์   
 (3) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 (4) การส่ือสารโดยการพูด   
   

 
6.เกณฑ์การตัดสิน 
 การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังน้ี ครั้งท่ี 1 แบ่งเป็น 2 ภาค  ภาคที่ 1 ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  และครั้งที่ 2 การประเมินสอบสัมภาษณ์  
 6.1 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินภาค 1 ของวิชาท่ี1 และวิชาท่ี 2 
รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินภาค 2 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 ทั้งน้ีผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบในภาค 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในภาค 1 
ดังกล่าว (วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบในภาค 2 ให้กับผู้ท่ีมี
ผลการประเมินผ่านในภาค 1 เท่าน้ัน) 
 

/6.2 ผูท้ี่จะมสีิทธิ... 
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 6.2 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว 
 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
 6.3 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2  
       การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ของแต่ละตําแหน่งตามที่กําหนดไว้
ในข้อ 7 และข้อ 8 ของประกาศฯ น้ี 
 
7. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เลขท่ี   
129 ถนนพิพิธภักดี  ตําบลสะเตง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา รวมท้ังจะประกาศทางเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา www.ytc.ac.th  

7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 7.2.1 จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
 7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตําแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการ

เลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลําดับที่หน่ึงไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ําสุดโดยผู้อยู่       
ในลําดับต้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

 7.2.3 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังน้ี 
 (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค 1 วิชาที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 (2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาค 1 วิชาที่ 2 มากกว่า 

เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
 (3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินภาค 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน

ลําดับที่ดีกว่า 
 (4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 (5) ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (1) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (2) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 (3) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

7.3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะพิจารณาจัดจ้างครั้งแรกตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8 ของประกาศฯ น้ี โดยจะ  
จัดจ้างพนักงานราชการตามลําดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตําแหน่งตามจํานวนอัตราว่าง    
ที่ได้ประกาศรับสมัครไว้น้ี 

7.4 หากตําแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครน้ี วิทยาลัยเทคนิค
ยะลา จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวน้ันไว้เป็นเวลา 2 ปี 

      ทั้งน้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีของ
ผู้น้ันด้วย ได้แก่ 

 
/(1) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิ์... 
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(1) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด 
(3) ผู้น้ันไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนด วัน เวลา ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลากําหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหน่ึงกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ น้ี 
 
8. การจัดจ้างและทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทําสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคยะลากําหนด ดังน้ี 
 8.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 ของประกาศฯ น้ี 
 8.2  ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีอัตราว่างพนักงานราชการเพิ่มภายหน้า  ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้มี
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรน้ี จะจัดจ้างพนักงานราชการโดยเรียกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามจํานวนอัตราว่างและตามลําดับของตําแหน่งที่มีการข้ึนบัญชีรายชื่อน้ันเหลืออยู่ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน   
ข้อ 7.4 ของประกาศฯ น้ี 
 8.3 การทําสญัญาจ้างให้เป็นไปตามที่วทิยาลัยเทคนิคยะลา กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558    
 
 
 

      (นายมนัสฌาน์  ชูเชดิ) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ลงวันที่  12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
........................................ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่ง 
 
 

ชื่อตําแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตําแหน่งเลขที ่  3249   กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกวิชาชีพประจําอําเภอยะหา  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา  
 

2.  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนหรือ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  เป็นต้น  โดยมีลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

2.  จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
6. ทํานุ  บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ

เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้
ปฏิบัติงาน 

9. ติดต่อประสานงาน  ให้บริการข้อมูล  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
 1. ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก .พ . พิจารณารับรองแล้ว             
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่าน้ัน 
 
4. การลงนาม 
 
            ชื่อผู้ตรวจสอบ………..…….. 
                     วนัท่ีได้จัดทํา ......12  พ.ย. 58........ 


