
 
 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

---------------------------------- 
 

         ดวยวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  ตําแหนง    
ในกลุมงานบริหารท่ัวไป (ครู)  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 
ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  11  กันยายน  พ.ศ.  2552  เรื่อง  
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  
2554  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ  และตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี  297/2556  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  
การจัดทําและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ท่ัวไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 ช่ือกลุมงาน   ช่ือตําแหนง      จํานวนอัตราวาง 
      บริหารท่ัวไป              พนักงานบริหารท่ัวไป (ตําแหนงครู)         1 อัตรา 
      รหัสสาขาวิชา  103      กลุมวิชา/ทาง สังคม         จํานวน 1 อัตรา 
1.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนสอน สงเสริมการเรียนรู

พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง  บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ  เปนตน  
โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 4.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 5.  ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 6.  ทํานุ  บํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียน  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ  เพ่ือนํามาใช
ปฏิบัติงาน 
 9.  ติดตอประสานงาน  ใหบริการขอมูล  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจงเรื่องตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.3 อัตราคาตอบแทน... 
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1.3 อัตราคาตอบแทนและสิทธิประประโยชน    
      ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป   คาตอบแทนรายเดือน  จํานวนเงิน 18,000 บาท  และใหไดรับสิทธิ

ประโยชนของพนักงานราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547  และ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  คาตอบแทนพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี  9)  ลงวันท่ี  
15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  กําหนดไว 

1.4 ระยะเวลาการจาง  จางภายในปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน   2563  โดยใน
ระยะเวลาการจางจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ลงวันท่ี  28  
กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554  และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กําหนดไว 

 1.5 สถานท่ีปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานท่ี วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบทุกขอ  ดังตอไปนี้ 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป    
2.1.1  มีสัญชาติไทย 
2.1.2  มีอายุไมต่ํากวา  18  ป  (นับถึงวันสุดทายในการรับสมัคร)  
2.1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.1.4    ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน      

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
2.1.5   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีใน 

พรรคการเมือง 
2.1.6  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก    เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 2.1.7   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร  ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจางของสวนราชการสวน
ทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ  ก.พ. 
วาดวยโรค  (พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       (กรณีกลุมงานบริหารท่ัวไป) 

 2.2.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี  ก.พ.  รับรองแลวใน
สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร/สหวิทยาการสังคมศาสตร/พุทธศาสนา/
ประวัติศาสตร/สังคมศาสตร/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร/มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร-
สังคมศาสตร) และสาขาอ่ืนทีเก่ียวของ 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธ ิ
โดยตองไดรับอนุมัติภายใน วันปดรับสมัครเทานั้น 
 
 
 

3. การรับสมัคร... 
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3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง   ณ  
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี โดยสมัครไดตั้งแตวันท่ี 22 - 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ      
ภาคเชาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.และภาคบายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.  ของแตละวันรับสมัคร
ดังกลาว  

 3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  3.2.1  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 1 ป  
(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป  (ใชติดใบสมัคร  1  รูป  และใบตอบรับการสมัคร  2  รูป) 
 3.2.2  สําเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครจํานวยอยางนอย 2 ฉบับ 
 ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาในวันปดรับสมัคร   

3.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ  
3.2.4  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 
3.2.5  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี)  เชน  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล  (ในกรณี

ท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  ใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.8  ใบสด.9  และใบสด.43)เปนตน    
จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 

3.2.6  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิโดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น  จํานวน  1  ฉบับ 

 ท้ังนี้  ในวันสมัคร  ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวย  
และใหสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในเอกสารตามขอ  3.2.2 – 3.2.6  ไวทุกฉบับ 

  3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอย
บาทถวน)  และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น  

 3.4  วิธีการสมัคร 
 ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ  ดังนี้ 

 3.4.1 ขอรับคํารองขอสมัคร  และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี หรือขอรับไดท่ี
เจาหนาท่ีในวันสมัคร  
        3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบดวย  คํารองขอสมัคร  และใบสมัครให
ครบถวนทุกชองรายการ  และลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย 
              3.4.3  ติดรูปถาย  จํานวน  1  รูป  ลงในใบสมัครและติดรูปถาย  จํานวน  2  รูป  ลงใบบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย      
 
 

 
3.4.4 ยื่นเอกสาร... 
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                3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามขอ  3.2  โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครเทานั้น  และใหยื่นภายในวัน
เวลาและสถานท่ีรับสมัครท่ีกําหนดไวตามขอ  3.1 
       3.4.5  เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว  ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียม
สอบตามขอ 3.3 และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืน
จากเจาหนาท่ีรับสมัคร  ซ่ึงผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
       3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 ของประกาศฯ นี้   
 

3.5  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  3.5.1  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผูสมัครท่ี

ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 3.2 ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกรายการและไดกรอกขอความในเอกสารการ
สมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกข้ันตอน กรณีท่ียื่นเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณ หรือไมไดดําเนินสมัครครบถวนทุก
ข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้น ไมมีรายชื่อในการประกาศราชชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  หรือ
เขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น 

  3.5.2  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังกลาวหรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครหรือ
เปนคุณวุฒิท่ี  ก.พ.  ยังมิไดรับรองรวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทํา
ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวา
เปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจางและทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี ้ 
ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการและจะไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 
4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบ และกําหนดวันเวลาและสถานท่ี

ในการประเมินสมรรถนะ 
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  

เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  กอนหรือภายในวันท่ี 1  มีนาคม  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
สิงหบุรี และ/หรือทางเว็บไซต Website : www.sbtc.ac.th 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ดังตอไปนี้ 
5.1  การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 สวนท่ี 1 (ความรูความสามรถท่ัวไปเฉพาะตําแหนงครู)  และสวนท่ี  2  

(ความรูความสามรถท่ัวไปเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  

 
 
 
 
 

วิทยาลัย... 
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  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการสอบ ดังตอไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1   
สวนท่ี 1 ความรูความสามารถท่ัวไป 100 สอบขอเขียน 
          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   
          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ   
          บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   
          พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539   
          พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
          ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
          และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชท่ีเก่ียวของ   
          พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
          ขาวสาร บานเมืองและเหตุการณปจจุบัน   
          ความเขาใจทางภาษาและการใชภาษาไทย   
          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมประยุกต   
          ในสํานักงาน   
สวนท่ี 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 100 สอบขอเขียน 
          - ความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาสังคม 
          - ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ  การเมืองสังคม วัฒนธรรม  
          - คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
          - มาตรฐานวิชาชีพ 
          - จรรยาบรรณและวิชาชีพ 
          - สมรรถนะวิชาชีพ 
          - การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
          - แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานการศึกษา) 
          - ศาสตรพระราชา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”  

  

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
สวนท่ี 3 สอบสัมภาษณ 

 
100 

 
สอบสมัภาษณ 

          1. มนุษยสัมพันธ และการประสานงาน   
          2. การคิดวิเคราะห   
          3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   
          4. การสื่อสารโดยการพูด   

 
 
 
 
 

5.2  การประเมิน... 
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5.2  การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 สวนท่ี 3 สอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  มีสมรรถนะ  
ดังนี้  (1. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน  2.  การคิดวิเคราะห  3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ       
4.  การสื่อสารโดยการพูด) 

โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  กอนและเม่ือประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  1  ผานแลว  จึงจะมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  2  ตอไป 
6. เกณฑการตัดสิน 

6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน  2  ครัง้ ไดแก 
                6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1 ประกอบดวยสมรรถนะสวนท่ี 1 และสวนท่ี  2   
                6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ประกอบดวยสมรรถนะสวนท่ี 3 

6.2  ผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี  1  และสวนท่ี  2        
ไมต่ําวารอยละ  60 

  ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี 2  จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี  1        
ไมตํ่ากวารอยละ  60  (วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบใน      
สวนท่ี  2  ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี  1  เทานั้น) 

6.3  ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี  1   

6.4  ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี 3 ไมต่ํากวารอยละ 60 
6.5 ผูท่ีจะผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  
 

7.  การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
7.1  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี และ/

หรือประกาศทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ Website : www.sbtc.ac.th 
7.2  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
    7.2.1  ตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและผูสอบผาน 

               7.2.2  บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว  จะเรียงลําดับท่ีผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนลําดับท่ีหนึ่งไป
หาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุด โดยผูอยูในลําดับตนจะเปนผูอยูในลําดับดีกวา 
               7.2.3 กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ 7.2.2 ดังกลาวเทากัน จะพิจารณา ดังนี้ 

   (1)  ใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี  1  สวนท่ี 1 มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 
     (2)  ถาคะแนนเทากัน  จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี  1  สวนท่ี  2  มากกวา  
เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

    (3) ถาคะแนนเทากัน  จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี  2  มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีดีกวา 
 7.3 หากตําแหนงใดมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 
จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไวเวลา  2  ป 
 ท้ังนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีของผูนั้นดวย  
ไดแก 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด 

(3) ผูนั้นไมมา 



-7- 
 

(3) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนด วัน เวลาท่ีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี กําหนด 
  (4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และ/หรือไมปฏิบัติ
เง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

8.  การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารบัการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีกําหนด ดังนี ้
8.1  วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของ      

ผูผานการเลือกสรร ตามจํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้ 
  8.2 ในกรณีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี มีอัตราวางเพ่ิมในภายหนาจะจัดจางพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้นๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อของตําแหนงนั้นท่ีมีบัญชี
รายชื่อเหลืออยูตามจํานวนอัตราวางดังกลาว 
  8.3 การทําสัญญาจางใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีกําหนดซ่ึงจะแจงใหทราบตอไป
  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ.  2562 
 
 
 
          (นายชวลิต  พ่ึงโภคา) 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี   

ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

_______________ 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง 
ช่ือตําแหนง  พนักงานบริหารท่ัวไป  (ครู) 
เลขท่ีตําแหนง    4496   รหัสสาขาวิชา 103 (สังคม) 
เลขท่ีตําแหนง     1258   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี   
   เลขท่ี 4 ถนนวิไลจิตต  ตําบลบางพุทรา  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การสงเสริม  การเรียนรู  พัฒนาผูเรียน  

ปฏบิัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลใน
ชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน  การบริการสังคมดานวิชาการ  เปนตน  โดยมีลักษณะงาน
ท่ีตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี 
หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม 

ศักยภาพ 
6. ทํานุ  บํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียน  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาปฏิบัติงานใน 

การจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ     
เพ่ือนํามาใชปฏิบัติงาน 

9.  ติดตอประสานงานใหบริการขอมูลใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจงเรื่อง    
ตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
3.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ี  ก.พ  รับรองแลวในสาขาวิชา 

สังคมศึกษา/รัฐศาสตร/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร/สหวิทยาการสังคมศาสตร/พุทธศาสนา/
ประวัติศาสตร/สังคมศาสตร/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร/มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร -
สังคมศาสตร) และสาขาอ่ืนทีเก่ียวของ 
  3.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับสมัครเทานั้น 
     4.  การลงนาม 
 
 

          ชื่อผูตรวจสอบ.....................................................   
              (นายชวลิต   พ่ึงโภคา) 
                          ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  
                     วันท่ีไดจัดทํา  12 กุมภาพันธ  2562 
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